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Frontruter har i grunn fjernet opp-
levelsen av det å kjøre bil, kjenne at 
man er på tur og bli sliten. Av vær 

og vind, men også av solen. Og kravet 
om å være på. Det er en god følelse. På 
sjøen får man det slik. Selv etter små tokt 
kjenner man at man har vært ute i friluft. 
Sportsbiler i dag er komfortable, effektive, 
sikre og enkle å kjøre. I gamle dager krevde 
sportsbiler og racere spesielt at du satset alt, 
gjerne med livet som innsats. 

Det er ikke farlig å kjøre ASM DBR Le 
Mans, men det er ingen elektroniske hjel-
pemidler som kan få deg til å fremstå som 
en mester om du bare er middelmådig flink 
til å kjøre bil. Skjønt, vi savner dem ikke. 
Med bremseskiver på alle hjul er det enkelt 
å sakke farten, og må det strengere klut til 
er det bare å pumpe pedalen som besatt. 
Har du gammel bil er dette en selvfølge. 
Ser du på veteranbiler og undrer deg på 
hvorfor noen gidder å gjøre det så tungvint, 
snakker vi muligens for døve ører.

Balansert hygge
Testbilen har temmelig komfortable seter, 
tidsepoken de slekter på tatt i betrakting. 
Setene som lages av AS Motorsport er lave, 
men har nok korsryggstøtte til at vi ikke 
stavrer ut av bilen etterpå. Rattet er tynt 
og stort, men vi føler oss raskt til rette i bi-
len. I venstre hånd (naturligvis, dette er en 
britisk bil) fremstår femtrinnsgirkassen fra 
Borg-Warner passelig smidig. Clutchen er 
litt hard, men ikke til å bli trøtt av. 

Gjennom svingene kjenner vi hele tiden 
hvor vi har bilen. Det er lett å få hekken 
til å danse, men det hele virker balansert 
og vi legger ikke opp til hårete bredslad-
der heller. Sånt går an på bane. Ute på den 

pittoreske, men enn så flate landsbygden 
i Norfolk, der høye hekker på hver side 
gjør det vanskelig å vite hva som gjem-
mer seg bak neste sving, er det uansvarlig 
å kjøre som om man faktisk befant seg på 
Le Mans. Kutte svingen? Niks. Gi sats over 
humpene? Glem det. Dette er i mangelen 
på et bedre ord faktisk en hyggebil. En hyg-
gelig bil med linjer som fenger og en finish 
som ikke står langt tilbake for mengden av 
nye Continuation-modeller som Jaguar har 
gått i bresjen for. 

Basert på DBR2
Aeroskjermen tar av for den verste blesten, 
men er samtidig lav nok til at vi ser over 
toppen av ruten uten at vi må strekke hals. 
Linjene sender tankene i retning av 24-ti-
meren på Le Mans. Året var 1959 og med 
raceren DBR1/2 og en fenomenal 3,0-liters 
rekkesekser under panseret, sikret Carroll 
Shelby og Roy Salvadori seier til Aston 
Martin. I racet kom DBR1/4 med Maurice 
Trintignant og Paul Frère på andreplass. I 
alt var det fem DBR1-biler, bygd fra 1956-
1959, nummerert fra DBR1/1 til DBR1/5. 

Den første DBR1/1 debuterte på Le 
Mans i 1956, men måtte gi seg med gir-
kasseproblemer etter å ha kjørt 246 runder. 
Testbilen vi har fått fatt i ser kliss lik ut, 
men er faktisk en replika av modellen som 
etterfulgte DBR1, nemlig DBR2. Grunnen 
er enkel. DBR2 er litt større og har litt bed-
re armslag og benplass, samt at girspaken 
er plassert der vi forventer å finne den. På 
DBR1 var girkassen integrert med diffe-
rensialen. DBR2 hadde et V12-chassis fra 
en 1955 Lagonda og sekssylinderen som 
var tiltenkt DB4. 

I 1958 vant Stirling Moss «The Sus-
sex Trophy» på Goodwood og 
«The British Empire Trophy» på 
Oulton Park i en DBR2, utstyrt 

NORFOLK, ENGLAND: Uten nevneverdig frontrute kjenner vi 
at vi lever bak rattet på ASM DBR Le Mans.

TROLLBINDER: Linjene trollbinder blikket, 
lyden av seks sylindre i fri utfoldelse tordner 
ut av sideeksosen. Gasspådraget bekrefter at 
ASM DBR Le Mans fortjener sin plass i solen. 
Dette er nytelse på fire hjul.

JAGUAR-SPRUT: Under panseret sitter det en 
Jaguar XK rekkesekser. Enten 4,2 liter og direkte 
bensininnsprøytning eller 3,4 liter og doble SU-
forgassere.

HOLDER REGNET UTE: Må du stoppe er det greit 
å sette på tonneau-trekket, om det skulle komme 
en dråpe.

MODERNE: Pedalene er hengslet i gulvet og gjør 
jobben. Testbilen bærer preg av bruk. Avtagbart 
ratt gjør det enklere å komme til.

TEST

GLEM KOFFERT: I testbilen er det plass til et par 
myke bager, men dette er ikke en langtur-bil.
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Motor 4,2-liters XK 6 syl.

HK/kW/Nm 225/168/373

0-100 km/t Ikke målt

Toppfart Ikke målt

Vekt Under 950 kg

L/B/H 430/170/102 cm

Forbruk Ikke oppgitt

CO2-utslipp Ikke oppgitt

Inklusive avgifter 1.430.000 kroner

Ser ut som en drøm

Balansert i svingene

Gjør deg i godt humør

Ingen Porsche-komfort

Kjører som en veteran

Ikke alle liker replikaer

En av de vakreste fasongene noensinne. Vel-
dig 1958, men samtidig sjarmerende tidløst.

Utfordrende. Det funker, men sammenlignet 
med moderne sportsbiler er det natt og dag. 

En bil du må kjøre, som krever at du er på. 
Belønningen når vekslingene sitter er herlig.

I dag er det mange biler som har mer krefter. 
Ikke lynrask, men nostalgi som gjør deg glad.

Bagasjerommet sluker et par myke bager. God 
benplass, men hver tur blir en ekspedisjon.

Håndbygde biler er aldri billige, men til 
gjengjeld får du bilen bygd i henhold til dine 
ønsker.

En strålende DBR2-replika. Morgan Plus 4 til 
under halve prisen er gromt nok for de fleste.

DESIGN

ASM DBR Le Mans

FØRERMILJØ

KJØREEGENSKAPER

YTELSER

PLASS

MYE FOR PENGENE

KONKLUSJON

Priser:

DBR Le Mans er det nærmeste du kommer en ny 
Aston Martin DBR2, såfremt ikke Andy Palmer finner 

det for godt å lage en ny Continuation-modell 

Aeroskjermen tar av for den verste blesten, 
men er samtidig lav nok til at vi ser over toppen 

av ruten uten at vi må strekke hals

med en 3,9-liters rekkesekser, 
men det er Le Mans-seieren året 
etter alle husker. Det gjør ikke 

stort. Bak rattet gliser vi som besatt, og 
innbiller oss at vi har seiret både på Le 
Mans og Goodwood. 

Under panseret på testbilen sitter det en 
4,2-liters Jaguar XK rekkesekser, med di-
rekte bensininnsprøytning og spjeldhus fra 
Weber. Effekten er 225 hestekrefter, dreie-
momentet 373 newtonmeter. Alternativt 
kan du spesifisere en 3,4-liter med doble 
SU-forgassere. Toppfarten oppgis ikke, ei 
heller akselerasjonen fra 0 til 100 km/t. Vi 
konstaterer at det går radig unna og sav-
ner ikke tallene for å forsvare inntrykkene. 
Det er ikke Caterham og Ariel Atom-kjapt, 
men det er mer enn adekvat. 

Entusiasme fra grasroten
Når vi spør om det ikke er litt juks å bruke 
Jaguar-motorer, får vi til svar at det har én 
enkel grunn – prisen. Aston-motorer kos-

ter gjerne det dobbelte, og komponentene 
de benytter koster gjerne mer. 

Dette er i grunn entusiasme fra gras-
roten, bokstavelig talt. Mannen bak AS 
Motorsport er briten Andrew Soar og et 
knippe eldre karer, pensjonerte mekani-
kere som har fått ny glød og entusiasme for 
faget, der de hjelper til å skru sammen og 
perfeksjonere DBR Le Mans. Soar er korn-

bonde og bygger bilene hjemme på gården, 
i et tidligere grisefjøs. 46-åringen kjøpte en 
DBR1/2-replika fra ARA Racing og Ant 
Anstead for drøye ti år siden, og endte opp 
med å kjøpe hele geskjeften. Kvaliteten er 
hevet flere hakk. Finishen er bedre og gass-
responsen nøler ikke. I sum føles det flere 
hakk mer komplett enn det unggutten Ant 
fikk bygd, mens han fortsatt var våt bak 

ørene. Anstead fikk suksess med retrobi-
lene til Evanta og som programleder på TV, 
sist som den nye mekanikeren på «Wheeler 
Dealers». 

Begge har sterke bånd til Lord March 
og Goodwood Revival. Soar er fast gjest på 
høstens årlige nostalgikerfestival, der re-
produksjonene hans faller i god jord. I 2014 
gikk Sir Stirling Moss forbi standen deres, 
og likte resultatet så godt at han signerte 
panseret og skrev ned en munter hilsen. 
Det hevet statusen til AS Motorsport til nye 
høyder, med påfølgende oppslag i mangt et 
bilblad, og gjør det faktisk likegyldig at det-
te ikke er en original bil fra Aston Martin. 

Dyrere enn 911
AS Motorsport får ikke bruke Aston 
Martin-navnet og historikken i rekla-
meøyemed, men det er ingen som tviler. 
DBR Le Mans er det nærmeste du kommer 
en ny Aston Martin DBR2, såfremt ikke 
Andy Palmer finner det for godt å lage en 

ny Continuation-modell à la DB4 G.T. 
Enkelte kan ikke fordra etterligninger, 

liksom-biler, reproduksjoner og replikaer. 
Det skal være originalt. Vi er saktens enige, 
men de originale racerbilene er uoppnåe-
lige for de aller fleste. Den originale racer-
bilen DBR1/2 ble avertert til salgs i 2012 for 
20 millioner pund. 

AS Motorsport lager ikke byggesett, 
hver bil bygges for hånd på bestilling. 
Med karosseri av glassfiberarmert her-
deplast (GRP) er eksportprisen 67.000 
pund, vel 748.000 kroner, og byggetiden 
er seks måneder. Med et håndbanket alu-
miniumskarosseri er prisen 107.000 pund, 
omtrent 1.194.000 kroner, og du må belage 

deg på at det tar 12 måneder å bygge bilen. 
Tatt inn privat, med avgifter og frakt inklu-
dert, vil testbilen havne på rundt 1.430.000 
kroner. Entusiasme er vel og bra, men det 
er 20.000 kroner mer enn du må betale for 
en ny Porsche 911 Carrera Cabriolet. I vårt 
land med over måtelig mye vær og vind er 
det verdt å huske.

HEFTIG: 225 hestekrefter er ikke all verden, men i 
en bil som veier mindre enn 950 kilo er det plenty. 
Den lave aeroskjermen tar av for litt vindsus, men 
lar deg kjenne på naturen.

BULLET ME: De originale racerbilene hadde 
ikke sidespeil, men testbilen har det for å møte 
nybilreglementet.

SVÆRT LAV: I møte med lokale bønder føles ikke 
ASM DBR Le Mans veldig trygg. ALT DU TRENGER: Så enkelt kan det gjøres. Trerattet er best med kjørehansker, femtrinnsgirkassen er 

passe smidig og interiøret oser 1950-tallsracing.

NESTEN BARE GRØNNE: 36 biler har AS Motor-
sport bygd siden 2007. Kun én blå, som bygges i 
disse dager, har hatt en annen farge.

Konkurrenter
Bil HK Toppfart 0-100 km/t Pris

Audi TTS Roadster 2.0 TFSI 230 250 km/t 6,2 sek. 483.300 kr

Mazda MX-5 2.0 Softtop 160 214 km/t 7,3 sek. 383.900 kr

Morgan Plus 4 154 189 km/t 7,5 sek. 654.000 kr

Morgan Roadster V6 3.7 280 225 km/t 5,5 km/t 987.500 kr

Porsche 718 Boxster S 350 285 km/t 4,4 sek. 926.900 kr

Porsche 911 Carrera Cabriolet 370 290 km/t 7,5 sek. 1.410.900 kr

Suffolk C-Type 240 257 km/t 6,0 sek. 1.550.000 kr

MINDRE HELDIG: Vi har sett finere girspake-
oppsett, men det funker. Klaffen over reversgiret 
unngår krøll.

FAST GJEST: Hvert år stiller Andrew Soar på 
Goodwood Revival. Der får ikke hvem som helst 
stille ut.  FOTO: MARTIN TYSTAD

GODKJENT AV MOSS: I 2014 stoppet Sir Stirling 
Moss og skrev «You boys are doing a great job!» 
på panseret av ASM DBR Le Mans, replikaen av 
DBR2-raceren han vant med på Goodwood i 1958. 
  FOTO: MARTIN TYSTAD

KOMFORTABELT NOK: Bøttesetene ser ikke 
komfortable ut, men har oppsiktsvekkende god 
støtte i korsryggen.


