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Theo DieTz är en ”actionpedant”. 
Den typen av båtägare som vet att 
både använda och vårda sina pry-
lar. Hans Storebro 43 är unik.

Släktklenoden
Storebro byggde bara tretton Storö 43:or mellan 1973 – 1975. 
Vi hittar en pärla i originalskick nära Amsterdam. 
Och hon är inte till salu. 

din båt storebro storö 43

                                               
Text och foto Paul Bogatir
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Theo Dietz lutar sig ut mot tåg-
fönstret och ropar:

–Där! Hon har vitt skrov.
Jag tittar ned från bron mot en 

kanal där det ligger tio tolv båtar.
–Oj!, säger jag, och försöker få det att låta som 

att jag såg henne.
Tåget går från Amsterdam mot den Haag och 

båten Theo försöker peka ut tillhör hans morfar, 
som också heter Theo Dietz (»den yngre« och »den 
äldre«, för enkelhetens skull).

Det är en båt som Theo d.y. tycker mycket om. 
Så pass mycket att han försöker övertala morfar att 
inte sälja henne. Och jag förstår honom.

TågeT STannar och vi tar oss ut till hamnen. 
Jag klättrar ombord på Garibaldi och möts av ett 
nyslipat teakdäck med färsk nåtning. Överbygg-
naden är det enda, förutom akterspegeln, som 
avslöjar att båten är byggd i mahogny. Storö 43 var 
den sista båt Storebro byggde helt i trä. 

Mahognyn är mörkbrun och glimmar som en 
skogstjärn i skymningen. Det låter larvigt, men det 
är den ärligaste beskrivning som finns.

Än mer romantiskt blir det när jag senare stöter 
på badkaret, toapappershållaren och klädhängarna 
i akterruffen.

Men förST går vi in i styrhytten. Theo d.ä. 
lägger handen över gas- och växelreglagen. Gasen 
är röd och växeln är svart, och trots att plasten i 
reglagen har nötts i 35 år glimmar den. Theo Dietz 
d.ä. är en försiktig man, det fattade jag såg hans 
BMW. Splitterny, tänkte jag. Men den visade sig 
vara sex år gammal. Hur kan det komma sig?

– Ständigt och noggrant underhåll, svarar Theo 
d.ä.

Garibaldi är inte bara i underbart skick, hon är i 
originalskick. Theo d.ä. har parat sin noggrannhet 
med försiktighet och känsla för detaljer. Inget är 
bortplockat från Garibaldi sedan han köpte den 
1980, och lite är tillagt – båten ser i stort set ut 
som när hon var färdigsnickrad hos Storebro 1973. 
Patinan är en av de få saker som adderats, och 
den avslöjar att Garibaldi inte är ett dött museum. 
Theo d.ä. är en »actionpedant«, en sällsynt grupp 
människor som både använder sina fina saker, och 
tar hand om dem. 

din båt storebro storö 43

STorö 43 har mycket fint definierad layout utan 
onödiga utrymmen. Storebro bruk har gjort tydliga 
val och låtit var sak ta ordentligt med plats.
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holländaren Theo dieTz d.ä. kom till Sve-
rige på sjuttiotalet och köpte sig då en Storebro 37. 
Men han ville snart ha en större båt.  

Theo d.ä. hittade den tvåmotoriga 43:an i Tysk-
land 1980, och den kostade runt miljonen. Men 
allt var inte som det skulle. Den tyske ägaren ville 
köra på bara en motor för att spara bensin, och då 
behövdes en extra köl och stora roder.

– Jag fattar inte varför han skulle köra på en 
motor. Man tjänar inget på det, säger Theo d.ä.

Innan köpet gick igenom krävde därför Theo 
d.ä. att kölen skulle bort och rodren göras om till 
originalstorlek. Efter den modifieringen har inget 
ändrats.

När det går upp för mig att allt – beslag, reglage, 
nycklar – är original går jag på skattjakt. Under 
däck i salongen sitter en »backspegel« och på 
sidorna om den två röda lampor.

– Det är brandlarmet, berättar Theo d.y.
Självklart funkar larmet. 

Jag gillar när båtbyggare vågar välja vad 
en båt ska uträtta, istället för att försöka göra alla 
nöjda. Då blir det plottrigt och fult. Storebro 43 

har fyra väldefinierade utrymmen:
Det rena akterdäcket.
Pentryt och matplatsen under däck med en stor 

soffa och bokhylla.
Den breda akterruffen med sitt skrivbord.
Salongen, som är stor, ljus och öppen.
Salongen, där vi befinner oss nu, är den mest 

sociala ytan i båten. Här kan man slå sig ned i 
soffan, spela familjespel, ta en drink och ändå ha 
kontakt med den som kör. Theo Dietz d.y. berättar 
att det här är den enda ytan invändigt som fått en 
omlackering.

raka axlar och 
inga bogpropellrar 
gör att hon kräver en 
god förare i hamn.

»MAhOgnyn är Mörkbrun 
Och gliMMAr SOM en 
SkOgStjärn i SkyMningen.«
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Snickerierna är i toppklass och de stora 
rutorna gör platsen till en harmonisk lounge, som 
jag inte har sett maken till på moderna båtar.

Jag vänder mig föröver, viker upp en mässings-
krok och öppnar dörrarna ned till pentryt. Här har 
tiden stått stilla. 

Det finns knappt några spår av att båten är 35 
år gammal. Skåpluckornas handtag har inte nötts 
av ivriga fingrar, trots att de har öppnats hundra-
tals gånger. Skotten har originallack kvar, och bara 
när Theo d.y. lyfter på en inramad bild ser jag hur 

träet 
ser ut 
när det 
inte är 
solblekt. 
Ugnen 
är från 
Kock-

ums och har aldrig blivit bytt, men fläckarna på 
glaset avslöjar att familjen Dietz lagat en hel del 
mat här.

Jag tar mig fram till förpiken och stänger 
dörrarna. Hamnar i en tågkupé från 1960-talet. 
Vattnet kluckar och ljuset som sipprar in mellan 
gardinerna får mig nästan att somna. Det är tyst. 
Lugnt.

Jag går vidare akterut och hamnar i akterruffen, 
som inhyser båtens mest unika detalj: ett grönt 
badkar i plast. Att det finns kvar och ser fräscht 
ut är ytterligare ett tecken på att Theo d.ä. är en 
actionpedant.

Men det finns flera småsaker som ögat fastnar 
vid, bland annat de små klädhängarna som är 
formade som ankare. Och den lilla muggen på 
babords sida som har en toapappershållare av 
mahogny. Den slitna Klisterlappen lyder:

»Hafa Combino Serie made in Sweden«.
Jag påstår att 99,9 procent av alla båtägare 

skulle ha pillat bort klistermärket, men Theo Dietz 
d.ä. tillhör promillen som ser skönheten i det som 
är naggat i kanten.

Vi glider Vidare i kanalen och passerar en vä-
derkvarn och kommer snart ut på en »sjö«. Vattnet 
är brunt och det blåser så hårt att vattnet stänker 
upp på rutorna. 

Den här båten klarar det mesta. Theo Dietz d.ä. 
har kört sin Storebro mellan Holland och Sverige 
flera gånger, och resan går oftast via Kielkanalen 
och sedan upp längst östkusten mot Stockholm. 
Men han har gått genom Göta Kanal också, och en 
av gångerna höll det på att sluta illa. Riktigt illa.

Storö 43 har autopilot. Rodren manövreras via 
en kedja som kopplats till hjärtstocken. Väl inne 
i Vänern tar Theo ut en säker kurs, knäpper på 
autopiloten och tar med familjen ut på akterdäck. 
De äter, pratar och har det gott. Samtidigt går allt 
snett under däck. Kedjan som drar i hjärtstocken 
hoppar av och den 10,5 ton tunga båten går sin 
egen väg.

BåTen går på en sten strax utanför Motala. 

ToaPaPPerShållaren 
är av mahogny och badka-
ret i hårdplast. Plast låter 
trist, men det ljusgröna ka-
ret tävlar faktiskt med träet 
om vad som är mest vackert. 
Spana också in nagelbor-
sten på skottet till vänster.

din båt storebro storö 43

»hOn är tung Och StAbil, 
Men SVArAr tydligt på 
SMå rAttrörelSer.«
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Theos fru, som just har ringt upp familjen, skriker 
i luren. Propelleraxlarna trycks upp och det går hål 
i skrovet och akterruffen fylls snabbt med vatten. 
Länspumparna har inte en chans att få undan 
vattenmassorna, men som tur är kommer Sjörädd-
ningen i tid med kraftigare pumpar. Båten gick att 
rädda, och seglade efter bara några veckor.

I kanalerna är det ingen fara att gå på sten, men 
det finns andra hinder.

– Kanalerna ligger högre än marknivån och om 
du kör över kanten är båten hjälplöst fast bland 
kossorna, berättar Theo d.y. när jag tar över rat-
ten.

Jag ManöVrerar deT röda och gröna gasreg-
laget försiktigt. De är inte sammankopplade och 
jag måste hålla koll på respektive motors varvtal 
för att inte båten ska börja dra iväg åt något håll.

Hon är tung och stabil, men svarar tydligt på 
små rattrörelser. Kanalfärden är underbar, och jag 
börjar redan planera för en sommar i slup. Sto-
rebro 43:an är lättrattad i fart, men det är en helt 
annan sak att lägga till med henne i hård blåst.

Minsta felplanering innebär att du har satt dig 
i en omöjlig situation. Rodren är ineffektiva vid 
backning och bogpropeller saknas.

Nu närmar vi oss 
plåthallen där familjen 
Dietz har sin båtplats, 
och jag blir imponerad 
att Theo d.ä. tidigare 
lyckats ta in henne här. 
Han har bara några 
centimeter över på varje 
sida. 

Men idag blåser det 
för mycket för den 
manövern, och vi lägger 
Garibaldi vid kaj och 
jobbar länge för att för-
töja båten på bästa sätt.

När vi är på väg 
härifrån lutar sig Theo 
d.y. fram mot mig och 
säger:

– Hoppas nu att mor-
far inte kommer att sälja 
båten. Kanske kan det 
här reportaget få honom på bättre tankar.

Det hoppas jag också. Båten ska stanna hos den 
som vet att uppskatta naggade klisterlappar, nagel-
borstar i grön plast och fläckiga klädhängare.

här Bor GariBalDi. En decimeter 
på varje sida är den enda mån som 
finns vid infarten.

i storebro storö 43

fakta
Längd 13 meter
Bredd 4,25 meter 
Vikt 12 ton 
Motor 2 x VP TAMD 270 hk diesel
Fart 19 knop
Pris ny 1977 995 000 kronor
Pris idag 1 500 000 kronor

historia
Storebros första stora succé var Solö 
Ruff som presenterades 1951. Fram till 
mitten av 1960-talet byggde Storebro 
bruk runt 4 000 av den modellen. 
Behovet för stora båtar växte under 
1950-talet och först kom Svanö och 
Bergö. Den första båten med namnet 
Storö var den 8,5 meter långa Storö I 
visades första gången 1959. Den fick 
en akterruff några år senare, men varvet 
tyckte att den inkräktade på akterdäcket. 
Storebro bruk lät därför Einar Runius, som 
lärt hos CG Pettersson, rita skrovet till 
efterföljaren Storö IV. Inredningen ritades 
av tysken W.H. Wilke. Lillasyster Storö III, 
som saknade akterruffen, presenterades 
samma år, 1965.

Storö V kom senare och döptes om till 
Storö 47 eftersom det blev allt vanligare 
att ange båtens längd i namnet. Även 
Storö IV döptes om till Storö 34.

Storebros Storö 43 var en mindre 
variant av Storö 47, som till skillnad från 
lillasyster hade flybridge. 

Storö 43 var den sista båt som Storebro 
byggde helt i mahogny. Den sista 34:an 
som var av mahogny byggdes 1978, men 
modellen fanns att få i plast redan 1969.


