
Test: Storebro 
340 Adriatic 

 
 
Den som köper en begagnad Storebro idag betalar för namnet och får 
kvaliteten på köpet. En statussymbol med högt andrahandsvärde, men ofta 
ett bra köp. När Lars och Ulla Styffe i Stockholm hittade sin fina 340 
Adriatic slog de till. 
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 O 
m du under det ti-
diga 1960-talet 
nämnde båtar 
som Solö, Svanö 
och Bergö fick 

båtmänniskan något blankt 
och drömskt i blicken. För de 
flesta var dessa vackra mahog-
nybåtar en ouppnåelig dröm. 
1964 var nypriset att jämföra 
med två nya Volvo Amazon. Ett 
par decennier senare gick det 
tretton Solö på dussinet och 
bland annonserna var de lätt-
funna. Prisbilden var kraftigt 
reviderad och i stort sett alla 
som ville hade råd att köpa en. 

Parallellt hade ribban höjts 
och fritidsbåtarna blev bara 
större och dyrare. När vi skrev 
1980-tal var drömbåten för 
många en Storö IV/34. Dessa 
drygt tio meter långa dubbelruffade skön-
heter byggdes åren 1965–1988 och blev den 
sista Storebrobåten med överbyggnad i ma-
hogny. Modellen var under många år var-
vets bästsäljare, den saftiga prislappen till 
trots. Våren 1974, mitt under rådande global 
oljekris, låg den på 230 000 kronor. Ett spril-
lans nytt flaggskepp på bilmarknaden i 
form av en Volvo 164E blev din för 38 000 
kronor. Det gick med andra ord sex nya lyx-
bilar på en bekväm familjebåt.

Storebro Bruk fortsatte på den inslagna 
banan med stora båtar för de bättre bemed-
lade. I slutet av 1980-talet tog varvet klivet 
fullt ut och övergav mahognyn i skrov och 
överbyggnad. Storebro seglade vidare med 
båtar helt i glasfiber. Undantaget var någon 
rutram hit eller dit. Deras förstklassiga 
snickeri fick fortsättningsvis inrikta sig på 
att tillverka inredningar.

Nu fick samtliga modeller 
Royal Cruiser i mellannamn 
följt av en beteckning för an-
tal fot och ett egennamn för 
specifik modell i efternamn.

Storebro Royal Cruiser blev 
liktydigt med lyx och svensk 
kvalitet. Tillverkningen var 
också mycket kundoriente-
rad. Produktportföljen mot-
svarade på alla vis de tänkta 
kundernas önskemål. Det 
handlade om flärd, tillhörig-
het och i viss mån patriotism. 
Som ägare av en Storebro in-
gick man i någon sorts outta-
lad community där ”vi och 
dom” kändes tydligare än 
bland andra båtägare. Den 
egna märkesklubben knöt 
samman ägare runt om i hela 
landet. På den lokala båtklub-

ben lyste de med sin frånvaro medan de låg 
sida vid sida i den dyra, fina marinan. Store-
bro Royal Cruisers position som lyxbåt var 
huggen i sten.

Storebro Royal Cruiser 340 lanseras på 
båtmässan i Hamburg 1985. Första model-
len på det nya 34 fot långa skrovet blir Bis-
cay. En flybridgebåt med öppet akterdäck. 
Den mottas mycket väl av marknaden och 
skrovet blir sedan plattform för tre versio-
ner. Baltic och Biscay har öppna akterdäck 
med däcksalong medan Adriatic får vindru-
ta.

Lars och Ulla Styffe i Stockholm är lyckli-
ga ägare av en Storebro Royal Cruiser 340 
Adriatic. En av få tillverkade båtar med ak-
terkabin. Denna ovanliga hybrid lämnade 
fabriken 1990 med ett nypris på cirka 1,6 
miljoner, vilket motsvarade elva sprillans 
nya Volvo 740 GL.  

Deras fina exemplar har fått sig en riktig 
genomgång och är i det närmaste att be-
trakta som nyskick. 

Idag utgör familjen Styffe urtypen för det 
ägarpar som Storebrovarvets försäljnings-
avdelning skissade på. Två vuxna – som ge-
nom sitt båtägande vill sätta lite guldkant 
på tillvaron. Nu är detta inte Lars och Ullas 
första Storebro. Inte ens deras första 340. 
När barnen var små hade de en 340 Biscay 
med flybridge. Ulla som är lite av en vand-
rande solfångare minns särskilt det generö-
sa akterdäcket.

– Det är för mig den viktigaste delen av en 
båt. Jag vill kunna sitta där i min stol och 
läsa, sola och kanske avnjuta en aptitretare 
före grillningen.

Lasse håller med, men har gjort en deal 
med sin fru i och med den här båten.

– Ulla vill egentligen ha ett möblerbart 
akterdäck och kunna sitta på en flybridge 
under gång, säger Lasse.

– Självklart är det fantastiskt att ratta sin 

Storebro 340 Adriatic

Den som köper en begagnad Storebro idag be-
talar för namnet och får kvaliteten på köpet. En 
statussymbol med högt andrahandsvärde, men 
ofta ett bra köp. När Lars och Ulla Styffe i Stock-
holm hittade sin fina 340 Adriatic slog de till.

LArS tycker

1 
Detta är den snyg-
gaste modellen 

Storebro byggt. De-
signen håller än idag. 
En modern klassiker 
helt enkelt.

2 
Planeringen pas-
sar mig och hust-

run perfekt nu när vi 
är själva.

3 
Stabil gång även 
i krabb sjö. Lätt-

manövrerad i hamn. 
Ett stort plus för de 
breda skarndäcken.

TExT och foTo AnderS JeLving
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båt från en flybridge en solig dag, men i det 
här fallet var de vackra linjerna att föredra. 
Det här är Storebros absolut snyggaste mo-
dell, forsätter han.

Och Ulla är nöjd. Hon har sin stol i aktern. 
Nu ryms där visserligen bara en på grund av 
akterkabinen, men å andra sidan får hon ju 
sitta ostörd och läsa medan Lasse grillar. 

Mellan dessa två 340 hade de en Storebro 
31 Adriatic. En sådan som användes i filmen 
”Göta kanal” från 1981. Fast där med akter-
ruff. I filmen kranade Stig Engström, Yvon-
ne Lombard och Nils Eklund en 31 Baltic ge-
nom det östgötska krondiket i en fajt mot 
Carina på sin väg mot målet i Göteborg. Där 
och då kallade man båtmärket för Uniship. 
Ett särdeles snyggt schackdrag från Store-
bro. Påföljande år var alla 31:or sålda.

– Jag gillade vår 31:a. Egentligen var den 
perfekt för Ulla och mig, men så dök den här 
upp och då var valet lätt för mig. Ulla såg 
kanske mest hur hennes akterdäck för-
svann. Med lite övertalning och det faktum 

att den här båten är bättre lämpad när vi har 
barnbarnen ombord blev vi åter med en Sto-
rebro 340, skrattar Lasse nöjt.

Lasse och Ulla har verkligen hittat ett ka-
nonexemplar. I stort sett allt interiört har re-

noverats eller bytts ut. Trädetaljerna i sitt-
brunnen har renskrapats och lackerats, 
 textilier är bytta eller omklädda och utrust-
ningslistan duktigt uppdaterad. En idag 
otroligt prisvärd beg-båt.

storebro 340 adriatic
Längd: 10,23 meter

Bredd: 3,77 meter

djup: 1,10 meter

vatten: 400 liter

Bränsle: 1 000 liter

Motor: 2 x VP TAMD 61A

kojplatser: 4 + 2 (med akterkabin)

deplacement: 7 000 kg

konstruktör: W. h. Wilke

varv: Storebro Bruk

tillverkningsår: 1988–1993  

(Biscay från 1985)

Antal tillverkade: cirka 155 ex

Pris begagnad:  

800 000–1 200 000 kronor »
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 S 
om det nämndes ovan är just Lasses 
och Ullas Adriatic-modell, med ak-
terkabin, mycket ovanlig. Totalt 

byggdes det cirka 155 stycken Storebro 340. 
De flesta var försedda med flybridge. Av 
modellen Adriatic med öppen sittbrunn har 
de flesta öppet möblerbart akterdäck. Någ-
ra få beställdes dock med den lilla akterka-
binen. 

Den ska inte jämföras med en vanlig ak-
terruff som normalt tar hela båtens bredd i 
anspråk. Nej, den här är placerad om styr-
bord och stjäl bara halva akterdäcket. 
Ovanpå den har man en stor solbädd, så 

egentligen upplever man den inte som di-
rekt inskränkande. 

Nedgången till akterskuffen sker från 
promenadstråket som leder ut till badplatt-
formen. En rejäl låsbar dörr i mahogny samt 
en lucka i solbädden öppnar för en hyfsat 
lätt nedstigning. Den 120 centimeter breda 
bädden ligger tvärs med fotändan en bit in 
under sittbrunnsdurken. Det är ombonat 
med inredning i sidenmatt mahogny. En 
öppningsbar ventil släpper in nödvändigt 
ljus. Det är gott om stuvfack, vilket ger den 
inneboende möjlighet att få undan sina pi-
naler. Ett mindre tvättställ med rinnande 

vatten duger bra vid morgonbestyret. Var-
för Storebro 340 normalt inte har denna ak-
terkabin ligger i paritet med kundoriente-
ringen. Köparen man tog sikte på var ett 
medelålders par med god ekonomi och ut-
flugna barn. Behovet av ett stort antal koj-
platser låg därför ofta långt ner på önskelis-
tan. Båten skulle vara bekväm för två och 
vid tillfälle kunna hysa ett par gäster.

Det var receptet för 30 år sedan och en bra 
komposition står sig. 

Lasse och Ulla var och är vad Storebro såg 
framför sig som ägare. Deras söner är sedan 
länge utflugna och tarvar inga egna kojer 
ombord. Nu har det dessutom tillkommit 
barnbarn. Då kommer akterskuffen väl till 
pass igen. Antingen då söner med barn lå-
nar båten eller om farfar och farmor tar med 
kidsen på en helgtur.

enkel smak – det bästa duger – stämmer bra som be-
skrivning av den typiske storebro-ägaren. likaså att 
kunden alltid har rätt. Här sparas inte på något. 

Akterruff vinnare i lŠngden
Interišr
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1 U-soffan under däck rymmer fem vuxna, sedan 
blir det ont om benutrymme. Den kan bäddas 
om till en extra dubbelbädd för två som känner 
varandra väl. Ett draperi ger en viss avskildhet. 
2 Toaletten med dusch är ovanligt stor för att 
vara en båt tillverkad för 25 år sedan. Här kan 
man faktiskt klä av sig bakom stängd dörr.
3 En snygg efterinstallation av en modernare 
navigator kan göras så här. Uppfällbar rakt 
framför ratten. Vill man navigera analogt fälls 
den ner och ger plats för papperskort.
4 Till de större Storebro-båtarna hör egen servis. 
Vitt porslin från Rörstrand att äta på och kristall-
glas till efterrätten. Här med den tidiga loggan 
med sluten krona, som varvet senare tvingades 
överge.
5 Det finns mycket förvaring. Överallt finns 
små luckor och lådor. Alla sitter inte helt bra för 
dåliga ryggar. Lådhurtsen vore bättre placerad 
i pentryt.
6 Köksavdelningen i L-form rymmer allt man 
kan begära hos en båt på tio meter. Spis med 
ugn, stor diskho och kyl samlat. En lådhurts för 
bestick hade varit kronan på verket.
7 Någon redarhytt är det inte, men bra bredd på 
dubbelbingen och duktig kvalitet på madrass. 
Någon vacker morgonvy av viken får man inte. 
Dagsljus får man via skylighten i taket.
8 Akterkabinen har en 120 centimeter bred 
bädd och gott om stuvfack. Fungerar bra för två 
gästande eller som barnkammare.

– Vi ser akterkabinen som ett gästrum. 
Det är alltid bäddat och klart. När vår son lå-
nar båten antar jag att det blir en barnkam-
mare. Ett eget krypin för barnen. Så hade 
jag gärna haft det som liten, säger Lasse som 
tycker att deras Storebro 340 mer än väl fyl-
ler hans och hustruns behov.

I övrigt finns det bara två fasta bäddar 
och dem finner man längst förut. Avskilt 
från resten av salongen bakom en skottvägg 
har man en stor dubbelbinge. Vid fotändan 
garderober.  Takhöjden är klart begränsad. 
Likaså ljusinsläppet. En skylight i taket och 
de smala sidorutorna är det enda som är vil-
ligt att släppa in lite dagsljus. 

I förruffen, eller om vi ska kalla den sa-
longen, har man om babord en U-soffa. Ge-
nerös på längden men snål på bredden. Fem 
vuxna sitter bra. Sedan blir det trångt om 

benutrymme. Soffan kan bäddas ner till en 
koj för två som känner varandra. Ett skynke 
dras för om gästerna vill ha lite avskildhet. 
Mycket känsla av tågens sovvagnar.

Tvärs denna sittgrupp är pentryt place-
rat. En mycket väl fungerande kökslösning 
med plats för spis, ugn, kyl, dubbelho och 
god förvaring i skåp. Möjligen kunde man 
önska ett par lättillgängliga draglådor för 
bestick och korkskruv.

För om pentryt ligger toalett med dusch. 
Ett väl tilltaget utrymme som tillåter nyttja-
ren att klä av sig även med stängd dörr. Den 
förliga salongen är långtifrån ljus. Den 
vackra men mörka mahognyn som klär alla 
ytor sväljer mycket ljus. 

Det lilla dagsljus som trots allt sipprar in 
kommer via de smala sidorutorna och två 
mindre skylights. »

6
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 U 
te i sittbrunnen är det möblerat med 
en L-soffa om styrbord. Ryggstödet 
vid navigatörsplatsen är fällbart och 

i framfällt läge får man ytterligare sittplat-
ser runt bordet. Soffan är högt placerad och 
låter dinerande eller åkande se ut genom 
vindrutan. Nära till hands precis bakom fö-
rarstolen har man barskåpet, som på bästa 
Storebromanér är inrett med en uppsättning 
originalglas som pryds av etsade loggor.

Förarplatsen lämnar mycket att önska. 
Inte helt ovanligt i större båtar. Det blir sna-
rare platsen från vilket man för båten. Nå-
gon lyckad ergonomi är det inte tal om. Sto-
len är lös i hullet och har för lågt ryggstöd. 
Gas- och växelreglage kräver en armlängd 
utöver det vanliga. Stort plus för sikten och 
plats för papperssjökort.

Kapellet tillåter en massa kombinationer. 

En miljon dragkedjor, kardborreband och 
tryckknappar öppnar upp för alla tänkbara 
arrangemang.

Ute på däck är det en barnlek att ta sig 
mellan för och akter. Det höga räckverket 
leder ända bak till targabågen, där handtag 
tar vid. 

På en modern båt av den här digniteten är 
vi vana att se badplattformar stora nog att 
kunna möbleras. Här råder dessas raka mot-
sats. Den är snålt tilltagen men fyller sin 
funktion.

Nu kommer vi till det allra viktigaste. 
Källaren och vad som bor där. I familjen 
Styffes välutrustade exemplar ligger där två 
Volvo Penta TAMD 61A på raka axlar. Vi ta-
lar då om sexcylindriga turbodieslar på 306 
hästkrafter vardera. Ett lämpligt val till den 
för storleken relativt tunga båten. Exemplar 

tillverkade fram till 1987 fick ofta VP TAMD 
60C (255 hk) på motorbäddarna. Det före-
kommer även många exemplar med den be-
tydligt svagare VP TAMD 41 (200 hk). Vilket 
är i klenaste laget. 

Skrovet är halvplanande, vilket i och för 
sig är mer förlåtande mot undermotorise-
ring, då det inte finns någon planingströs-
kel att ta sig över.

Toppfarten med dubbla 61:or ligger på 
knappa 30 knop. En behaglig marschfart 
ligger kring 24 knop. Då vill motorerna ha 
cirka 1,2 liter diesel vardera per sjömil. 

Att kalla Storebro 340 Adriatic för en väl-
planerad båt i sin storleksklass är att töja lite 
på sanningen. Det är snarare en stor day-
cruiser. En väl genomtänkt sådan. För två 
vuxna är den perfekt. 

Gäster ombord fungerar utmärkt en natt 
eller två. Som familjebåt blir den trots allt 
lite trång. Inte sett till måtten, men planlös-
ningen med den långsmala passagen ge-
nom sittbrunnen och få fasta kojer gör den 
lite knökig. Utan akterkabinen får man ett 
större akterdäck, vilket underlättar för fler 

Kraftfull elegans
storebro 340 adriatic är en båt av sin tid. Förarplatsen 
lämnar en del övrigt att önska. Och under durken ruvar 
två Volvo Penta TaMD 61a som inte är direkt bränsle-
snåla.  

Exteriör
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klassikern
  

Inspiration

1 Soffan i sittbrunnen är högt placerad. Det ger 
de sittande panoramavy. Ryggstödet vid naviga-
törsstolen är fällbart. I paret Styffes exemplar är 
det omklätt i beige alcantara.
2 Förarplatsen vinner inga priser för god ergo-
nomi. Stolen är lös i hullet och har för låg rygg. 
Reglagen sitter väl långt bort. Plus för lättöver-
vakad instrumentering och plats för pappers-
sjökort. 
3 På båtar av idag ryms såväl solstolar som 
vattenskotrar. Här är det lite av ett cirkusnum-
mer att stå med bojfångaren. Den fyller dock sin 
funktion som just badplattform.
4 I aktern finns det stora stuvutrymmen som 
sväljer det mesta. Verktyg, grill och våtdammsu-
gare. Allt försvinner ner under durk.
5 Hyfsat servicevänligt. Babords maskin når 
man via lucka i durken. Styrbord dito kräver 
att man fäller upp soffan. Det kan låta som en 
krävande operation. Det är det inte. 
6 Modeller med akterkabin ger inte möjlighet att 
möblera akterdäcket. Man får helt enkelt turas 
om att sitta bekvämt.
7 Skarndäcken är breda och det är lätt att ta sig 
fram på däck.
8 Akterkabinen med nedgång från sidan och 
toppad av en solbädd.

54

3

7

6

»

att vistas ombord dagtid. När det sedan blir 
läggdags måste istället soffor byggas om till 
kojer.

Är man intresserad av en Storebro 340 
ligger priserna idag från 800 000 kronor 
upp till dryga miljonen. Årsmodellen är inte 
direkt avgörande för priset. Snarare motori-
sering och senaste uppdatering av utrust-
ning ombord. 

En orörd båt från 1980-talet kommer san-
nolikt att kosta mycket pengar att få stil på. 
Dynor, pumpar, spis, kyl, navigationsut-
rustning etcetera. Listan kan göras lång. 

Hursom. Detta är mycket prisvärda båtar. 
De är välbyggda och har ett yttre som defi-
nitivt står sig än idag. Dessutom kostar den 
ju begagnad inte mer än två nya stadsjeepar 
från Volvo. 

2

8
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nimbus 35 DC 
Längd: 10,60 meter

Bredd: 3,55 meter

djup: 0,88 meter

vatten: 250 liter

Bränsle: 700 liter 

Motor: 2 x VP AD41 200 hk

kojplatser: 4 + 2

deplacement: 6 000 kg

konstruktör: Rolf Eliasson

varv: Nimbus Boats

tillverkningsår: 1987–1992

Antal tillverkade: 127 ex

Pris begagnad: 500 000–800 000 kronor

Princess 35
Längd: 10,74 meter

Bredd: 3,68 meter

djup: 0,99 meter

vatten: 364 liter

Bränsle: 683 liter

Motor: 2 x VP TAMD 41

kojplatser: 4

deplacement: 6 300 kg

konstruktör: Bernard oleisinski

varv: Marine Projects

tillverkningsår: 1984–1990

Antal tillverkade: cirka 900 ex

Pris begagnad: 550 000–700 000 kronor

Forbina 35 DC
Längd: 10,35 meter

Bredd: 3,45 meter

djup: 0,90 meter

vatten: 250 liter

Bränsle: 500 liter

Motor: VP KAD 300 

kojplatser: 4

deplacement: 5 000 kg

konstruktör: Göran forsberg

varv: forbinabåtar 

tillverkningsår: 2005-2006

Antal tillverkade: 10 ex

Pris begagnad: 1,4-1,5 miljoner kronor

”Friska motorer är A och O”
 S 

torebro har, med några få undantag, 
alltid byggt vackra båtar. De är tidlö-
sa i sin design och har ett formspråk 

som står sig. Det digra modellprogrammet 
till trots är det egentligen väldigt lite som 
skiljer dem åt. Det är mycket trä ombord, ra-
ka axlar som drivlina och alltid förarplatsen 
om babord. Konservativt utan att för den 
skull bli trist.

Inredningen i sidenmatt mahogny är väl-
byggd ner på detaljnivå. Till skillnad från 
många andra fabrikanter har man tänkt till 
när man monterat den. Här är det möjligt 
att demontera inredningen på ställen där 
man kan tänkas behöva komma åt. Anting-
en det gäller att byta ut eventuellt trasiga 
komponenter eller för kompletteringar.

Besiktningsmannen Conny Zetterberg 
vill dock höja ett varningens finger.

– Storebro är välutrustade vad gäller 
elektronik. Det i sin tur skapar ett, för den 
okunnige, väldigt komplicerat elsystem. 
Har du inte full koll bör du absolut inte rota i 

det. Överlåt operationer åt en kunnig per-
son, säger han och ger oss ett värdefullt tips.

– För att inte riskera att någonting går 
sönder eller slutar att fungera som det ska, 
är det bra att installera en egen grupp utan-
för det ordinarie systemet. Den ska vara 
uppsäkrad och där kan man sedan koppla in 
sådant som teve, stereo eller laddstation för 
mobiltelefoner och datorer.

På Storebro har man ända sedan man tog 
klivet fullt ut i glasfiberåldern alltid stått för 
högkvalitativa plastarbeten. Båtarna är 
mycket kraftigt byggda från topp till köl. 
Det gör dem också relativt tunga. Skroven 
ligger någonstans mellan planande och 
halvdeplacerande. 

– Ja, det är svårt att hitta en fart där de 
större båtarna går riktigt bra i vattnet. För 
att häcken inte ska gräva ner sig och skapa 
hysteriska svall krävs det kraft. Den kraften 
kostar i form av drivmedel. Trivs man i lägre 
farter kan det vara ett bättre alternativ, sä-
ger Conny.

Den båt vi tittat närmare på här har dubb-
la Volvo Penta TAMD 61A. De levererar till-
sammans drygt 600 hästkrafter och ger en 
toppfart på närmare 30 knop. I den farten 
blir de väldigt törstiga. I en marschfart 
kring 22–24 knop hamnar förbrukningen 
kring tre liter.

– Sköter man servicen är dessa motorer 
näst intill outslitliga. Man ska komma ihåg 
att ett motorbyte i en båt av den här storle-
ken blir mycket kostsamt. Friska motorer är 
A och O, säger Conny.

nomföringar och för-
band i akterspegeln.

I övrigt kan vi kon-
statera att gelcoatering-
en är mycket generöst 
tilltagen, att de rostfria 
beslagen håller hög 
klass och att båten 
överlag är mycket bra 
hopkommen.

Om man inte köper en storebro 340 adriatic, vad köper man då?

Besiktningsmannen Conny Zetterberg om Storebro 340


