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a, det är sant, hur osannolikt det än må
kännas. Du tittar på en helt ny Lancia
Stratos. Eller Lancia förresten, det är en
överdrift. Emblemet må pryda bilens kolfiberhuv framtill, men företaget bakom plaketten har inget med denna Stratos att göra.
Och inte Lancias ägare Fiat heller.
Istället är den här bilen, och det rör sig i
nuläget endast om EN bil, resultatet av en
mans dröm, en dröm som han närt sedan tio
år. Mannen heter Chris Hrbalek, och det var
han som tillverkade den osannolikt läckra
konceptbilen kallad ”Fenomenon” som stod
på Genèvesalongen 2005. Det var inte bara
den giftgrönt matta lacken som skrek Stratos,
hela bilen var en modern hyllning till designikonen som tog tre raka rallyvärldsmästerskap i mitten av 70-talet.
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Konceptbilen drog blickarna till sig, inte
bara från publiken utan även från bildesignvärldens toppar. Kort sagt, det blev
succé och sedan dess har ett icke namngivet sällskap designers som går under
namnet ”Stratosens vänner” (med bland
andra Saabs designchef Jason Castriota)
sysslat med färdigställandet av den här
bilen. Pininfarina står dock officiellt för
formerna, till skillnad från originalet som
ritades av Bertone.
Bakgrunden är att många superbilstillverkare kontaktades inför projektet,
eftersom de har stor erfarenhet av att
handbygga bilar i små serier. Koenigsegg,
Pagani, Gumpert och Prodrive var bland
de tillverkare som tillfrågades, men ingen
av dem hade möjlighet att göra jobbet, av

olika anledningar. Projektet tappade fart,
tills Hrbalek tog beslutet att endast tillverka ett enda exemplar, och kontaktade
Pininfarina för att få bilen byggd. Pininfarina hade hjälpt Ferrari tidigare med oneoff-bygget P4/5, och man svalde betet även
denna gång.
När man ser bilen i verkligheten slås
man av att det troligen är så här en Stratos
skulle ha sett ut om Lancia fortsatt bygga
modellen fram till nu. Den har verkligen
helt rätt proportioner och är trogen originalet i många av detaljerna, men känns
ändå hundra procent 2000-tal. En modern
klassiker utan att vara retro. Hatten av för
alla som satt sin penna vid den här bilen!
På nära håll märker man även hur produktionsfärdig bilen känns. Även om den

Kolfiber, alcantara och aluminium är de dominerande materialen interiört. Ratten är härligt greppig och ger
dig kontroll över en av superbilsvärldens mest delikata styrningar. Instrumenten kommer från F430, med en
adderad G-mätare och analog klocka. Hjälmhållare i dörrarna, precis som på originalbilen.

Den karakteristiska kilformen, takspoilern, den ärtiga
bakvingen, till och med modellbeteckningen på typsnittet
är ”rätt” Stratos är tillbaka!
bara existerar i ett enda exemplar, så finns
det inga onödiga gjutskägg, inga ojämna
skarvar, inga obehandlade ytor ”där man
ändå inte tittar” och definitivt inget skrammel. Kvalitetskänslan är långt bättre än på
vilken produktions-Fiat som helst. Kanske
rentav på Ferrarinivå.
Det finns dock en förklaring till detta,
under det läckra kolfiberskalet döljer sig
nämligen en Ferrari F430 Scuderia. Åtminstone motorn och drivlinan, men även
mycket av den främre hjälpramen. Axelavståndet är dock kortat med hela 20 centimeter för att få till det rätta Stratosutseendet – och köregenskaperna.
Motorn är alltså en V8 på 4,3 liter och
tack vare lite omarbetning interiört och ett
avgassystem helt i titan är effekten en aning
högre än på donatorbilen: rättare sagt 540
hästar vid 8 200 r/min, och 500 Nm.
Vikten är också lägre än för en F430 Scuderia, man anger en tomvikt på strax över

1 200 kilo – vilket gör det här till en seriöst
snabb bil.
Person nummer två som haft stor del i
förverkligandet av nya Stratos är rallyföraren (och Stratosdåren) Michael Stoschek
vars stora erfarenhet av Stratos-rallybilar
gjort att man kunnat återskapa originalbilens köregenskaper. Och som ni kanske
redan gissat, är den överstyrd. Mittmotorn,
exceptionellt kort axelavstånd och en hårt
ställd bakdiff (Ferraris E-diff är utbytt mot
en traditionell mekanisk dito, F1-lådan är
kvar) gör att nya Stratos är livlig. Extremt
livlig, med moderna mått mätt.
En av testförarna under utvecklingen är
den forne F1-piloten, numera WTCC-stjärnan, Tiago Monteiro och till och med han
beskriver bilen som ”ett vilddjur” med ESPsystemet urslaget.
Däremot är den ett vilddjur som går att
tämja. Fokus har legat på att göra bilen extremt underhållande att köra, oavsett has-

tighet. Som Stoschek uttrycker saken: ”Vill
du färdas i 300 km/h – ta tåget!”
Och man måste erkänna att de lyckats
fantastiskt bra. Första intrycket från stillastående är hur snabbt bilen sticker iväg
vid minsta gaspådrag. Utväxlingen är optimerad för hanterbara prestanda snarare
än för hög toppfart och den låga vikten ger
grymt bra acceleration, 0–100-tiden är angiven till 3,3 sekunder – och bilen toppar
över 300 km/h …
Vi kör på Paul Ricard-banan i Frankrike
och in i den första kurvan är det dags för
nästa sensation: bilen svänger som på räls!
Det finns inte ett uns av fördröjning mellan
rattutslag och ändrad färdriktning. Det är
som om rattkransen har en direktlänk till
bilens framdäck. Även här bidrar det korta
axelavståndet till att skynda på rotationen i
kurvorna, och dubbla triangellänkar runtom gör bilen följsam över ojämnheter.
I utgången av böjen är projektilkänslan
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Balansen är i sämsta fall neutral, bilen är trevligt överstyrd
tack vare kort axelavstånd och en hårt satt bakdiff!
snudd på total, accelerationen är kort sagt
brutal! Bakdäcken mäter 315 millimeter
och bilen sätter sig en aning under gaspådrag, understyrning finns inte i denna bils
vokabulär, den är i bästa fall neutral, men
för det mesta lätt överstyrd. Att styra ut ur
kurvorna med gasen är extremt underhållande. Dock anser Michael Stoschek att
bilen understyr en aning för mycket i de
riktigt tvära böjarna, men han säger att det
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kommer att gå att få bort med lite ändrade
inställningar i framvagnen. Det krävs dock
en skarp förare för att märka den påstådda
understyrningen, ska sägas. Stratos är en
fantastisk körmaskin. Och allt detta med en
av Ferraris mest skönsjungande V8:or bara
någon decimeter bakom öronen … Wow.
Då mycket av bilens interiör är hämtad
från Ferrari F430 får man även Manettinovredet på ratten som styr ingrepps-

tröskeln för ESP-systemet, och man känner
tydligt skillnaderna i chassiuppträdandet i
takt med att man ”höjer ribban”. Det gäller
dock att sansa sig, bilen är värderad till i
krokarna runt 25 miljoner kronor.
Backar man av lite grann kan man istället koncentrera sig på det läckra utförandet
interiört. Många av bitarna kommer som
sagt från Ferraris hyllor, och sämre pinaler kan man ju tänka sig. Mittkonsolen är
hämtad rakt av från F430, och även om
instrumenthuset är exklusivt för den här
bilen känner man igen mätarna från F430
– med två tillägg, en klocka och en G-mätare.
Instrumentpanelen är klädd med utsökt
alcantara och den kraftig välvda framrutan är skrämmande lik originalet. Dock
finns här luftkonditionering, som motverkar den växthuseffekt som 70-talarna fick
dras med. Man sitter även förhållandevis
nära sidorutan, men tack vare en sinnrik
elhissmekanism är det möjligt att veva ner
rutan helt – utan att en klassisk finess från
originalet gått förlorad: hjälmhållare i dörrarna.
Körställningen är bra när man vant sig
vid att hjulhuset är så påträngande att det
är närmare knät än foten, så man får sitta
lite vriden inåt i bilen. Skalstolar i alcantara försedda med sexpunktsbälten känns
seriöst, och ratten känns härligt greppig i
händerna.
Utsidan bär klart färre spår av släktskapet med Ferrari, men det vana ögat noterar
att bakljusen kommer från 599 GTB. I övrigt är bilen 100 procent Stratos, om något
sådant nu existerar. Alla detaljer återspeglar originalbilen från 70-talet, exempelvis
den läckra takvingen längs motorluckans

Nya Stratos har knappast några dåliga vinklar, men frågan är om snett
bakifrån är en av de allra bästa. Bakljusen kommer från Ferrari 599 GTB,
avgassystemet är helt i titan. Ljudet ur piporna är orgasmiskt …

Ratten har en direktlänk ner
till framhjulen, det finns ingen
fördröjning mellan rattutslag
och riktningsändring.
framkant, den ärtiga bakvingen, till och
med modellbeteckningens typsnitt baktill
och på trösklarna är ”rätt”.
Man hoppas det från den första sekunden man ser den, och man vet det med
säkerhet när man kört den: det här är en
av världens mest underhållande bilar. Den
är fullständigt bedårande att titta på och
dessutom väldigt mycket mer än bara ett
vackert konstverk. Det är körkänslan som
går utanpå det mesta. Mittmotorkonceptets viktfördelning ger en säregen balans
som tar en stund att vänja sig vid, men

behandlar man bilen rätt belönar den sin
förare med många helt fantastiska stunder
bakom ratten. Bli inte alltför bekväm, bara.
En missnöjd Stratos biter ifrån ordentligt.
Just nu är problemet att det bara finns en
Stratos. Men av de första smakproven att
döma kan det bli tal om fler. Pininfarina
kan bygga bilen i en relativt liten serie, men
priset blir saftigt. Räkna med runt fem miljoner kronor. Det finns dock en chans att
komma över det senaste kapitlet av Stratoshistorien en aning billigare – om du är villig
n
att slakta din Ferrari F430 Scuderia …

Karossen är gjord helt i kolfiber där väven lämnats
olackerad och endast täckts av klarlack. Undertill döljer
sig ett chassi med integrerad bur, och det har redan
viskats om att Stratos kommer att tävla igen. På vilket
sätt återstår dock att se …
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D är ett av de bäs

LANCIA STRATOS
Motor: V8, 4 308 cm3, 540 hk vid 8 200 r/min,
500 Nm vid 3 750 r/min. Sexväxlad sekventiell
låda, bakhjulsdrift.
Kaross: L/b/h 4 181/1 971/1 240 mm.
Axelavstånd 2 400 mm. Tjänstevikt 1 247 kilo.
Prestanda: Acc. 0–100 km/h 3,3 sek. Toppfart
över 300 km/h. Förbrukning ej angiven.

ÄLSKAR DU STRATOS?

I vår kommer tidningen ams Vintage där du
kommer att kunna se mer av, och läsa allt det
smaskigaste om de gamla Stratosmodellerna
du ser här ovan. Håll utkik!

Pris: Ej klart. Troligen cirka 5 miljoner kronor.
FORM: En modern tolkning av en tidlös design-

klassiker. Kan inte bli fel, och det blev det inte
heller. Tvärtom!
KÖRKÄNSLA: Konsekvent överstyrd, och därmed

inte lik någon annan modern superbil. Däremot
mycket roligare att köra än många andra – även
när det inte går i 300 km/h …
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