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MERCEDES-BENZ 680S ‘28

D

Mercedes-Benz Typ 680S var noe av en revolusjon i 1926. 
Den franske karosserimakeren Carrosserie J. Saoutchik løftet 
modellen ytterligere til skyene med denne Torpedo Roadster.    

“Saoutchik’s building quality 
was just outstanding” 

Paul Russell, restaurerer 

TORPEDO ROADSTER
– Saoutchiks mesterverk

TORPEDO ROADSTER
– Saoutchiks mesterverk

   et å komme til norditalien-
ske Villa d’Este for deres Concor-
so d’Eleganza er hvert år som å 
komme til himmelen. I 2013 fikk 
vi på mange måter i dobbel dose. 
Ralph Lauren hadde kommet med 
sin «best i verden» Bugatti Type 
57SC Atlantique, likevel var det 
en annen bil som faktisk gjorde 
mest inntrykk på undertegnede. 
 Paul Andrews hadde sendt sin 
2012 Pebble Beach-vinnende 
1928 Mercedes-Benz 680S Saout-
chik Torpedo Roadster fra Texas 
til Italia. Jeg hadde sett bilder av 
100 poeng-bilen i gullkonfetti på 
den verdenskjente golfstranden, 

men virkeligheten var så utrolig 
mye bedre. Dette var nemlig et 
kjøretøy så hinsides forbi vanlig-
het som man kunne komme. 
DaiMlER og BENZ hadde 
fusjonert i 1926, og allerede 
sent samme året lanserte man 
fellesprosjektet Typ S under det 
nye familienavnet Mercedes-
Benz. Ikke bare sparte man 
penger på fusjonen, man slo også 
sammen sine tekniske begavelser.  
 Dr. Ferdinand Porsche hadde 
begynt hos Daimler i 1923 og 
med seg fikk han blant annet Hans 
Nibel fra Benz. Den suksessrike 
Modell K ble erstattet av den 
grensesprengende Typ S. Den 
var lavbygd med en ny ramme 
med kick-up både foran og bak. 
Motoren var flyttet 30 cm lenger 
bakover for bedre vektfordeling. 

Radiatoren var langt lavere, og 
av dette fulgte også lavere karos-
serier.  
 I tillegg til det lot man motor 
og drivverk inngå som stivmon-
terte deler i ramma. Dermed 
eliminerte man krysset og masse 
vekt. Totalt klarte man å spare 
rundt 250 kg bare på rullende 
chassis uten karosseri i forhold til 
Modell K. 
TiDligERE haDDE Daimler 
og Benz herjet mot hverandre 
innen racing, men nå satset man 
bare på ett kort – Mercedes-Benz, 
og den lavbygde Typ S og opp-
følgerne SS (Super Sport) og 
SSK (Super Sport Kurz) skulle 
definitivt ikke gjøre det lettere 
for konkurrentene. Man vant like 
godt alt i debuten på Nürburgring 
i 1927. Men den nye modellen var 



“Linjene og proporsjonene var så fjernt fra det som var 
vanlig i 1928. Dette er coach work på sitt aller ypperste” 

MERCEDES-BENZ 680S ‘28

ikke bare for racing. M-B bygde 
selv biler med høykvalitetskaros-
serier for gatebruk i Sindelfingen 
utenfor Stuttgart, pluss at man 
også leverte rene rullende chas-
sis til utvalgte karosserimakere 
rundt om i verden. Én av dem 
var Carrosserie Jaques Saoutchik 
i Neuilly-sur-Seine, en av Paris 
vestre forsteder.  
iakov SaouTChik var opp-
rinnelig ukrainer, utvandret med 
sine foreldre til Frankrike der han 
utdannet seg til møbelsnekker. 
Startet så i 1906, 26 år gammel, 
eget coach-builder firma, noe som 
nok betydde mest «hestekjerrer» i 
begynnelsen. Bilene overtok og i 
1928 var Saoutchik en av verdens 
mest berømte og raffinerte innen 
sitt fag, og én som Mercedes-
Benz viste tillit.  
 Bestilleren av denne bilen var 
industrimannen Charles A. Levine 
i New York som hadde slått seg 
opp som «skraphandler» på krigs-
surplus, les messingen fra ammu-
nisjon, etter første verdenskrig. 
I 1927 startet han flyproduksjon 
med firmaet Columbia Air Liners 
og prøvde å bli først til å fly non-

stop New York-Paris. På grunn 
av juridiske problemer ble han 
oppholdt, og Charles Lindberg ble 
verdenskjent da han landet Spirit 
of St. Louis i Paris 20. mai. 14 
dager senere fløy Levine som ver-
dens første passasjer helt til Tysk-
land i egetprodusert Columbia-fly 
med Clarence Chamberlin som 
pilot, 500 km og ni timer lenger 
tur enn Lindberg, men dette er det 
vel knapt noen som vet i dag.  
 Levines lykke snudde, og for-
retningene gikk dårligere, så da 
hans spesialbestilte Saoutchik-
bygde Mercedes-Benz 680S 
Torpedo Roadster kom til New 
York tidlig i 1929 ville han ikke 
løse ut bilen.  
FoRhaNDlEREN STilTE 
den ut på New York Auto Salon, 
men det skulle gå en god stund 
før bilen ble solgt til Standard 
Oil-direktøren Fredrick Henry 
Bedford Jr. Etter hans død i 1952, 
valgte enken, Margaret Stewart 
som hadde «blitt sjekket opp 
med denne bilen», å parkere 
Saoutchik’n i garasjen. Uten sin 
mann hadde bilen ikke lenger 
interesse. 
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PAUL ANDREWS kjøpte denne Saoutchik 
Torpedo Roadster i 2010. Paul Russell and 
Company ble bedt om å restaurere bilen, og 
Paul Russell kunne ta fram de gamle papir-
bildene fra 1980 da han var å så på bilen 
forut for den første restaureringen. 
 Bilen hadde bare gått 31K miles og var, 
bortsett fra motoren, i meget bra stand. 
Likevel ble bilen totalt demontert og hver 
eneste komponent restaurert. Målet var å 
gjøre den til en vinnerbil på Pebble Beach. 
 Man var oppsatt på å beholde alle origi-
nalkomponenter, og med unntak av litt tre 
i rammeverket under karosseriet, så klarte 
man det.   

SAOUTCHIK bygde 12 Typ S Torpedo 
Roadstere. Bilene varierte i utseende. Bare 
tre hadde den lave frontruta, og den ene var 
spesialbestilt av Mr. Levine i New York som 
nektet å løse ut bilen.  

MERCEDES-BENZ TYP S VARIANTER 

RACING-LEGENDEN Ralph de 
Palma i en 1928 Mercedes-Benz 
Typ S Sport Tourer. 

MERCEDES-BENZ 680S SAOUTCHIK TORPEDO ROADSTER

REPLICA av en annen Saoutchik 
680S Torpedo Roadster som dess-
verre gikk med under brannen på 

Los Angeles Auto Show i 1929.   

MILLE MIGLIA ble i 1931 vunnet 
av  Rudolf Caracciola i en SSKL 

NEW YORK AUTO SALON ble 
brukt for å vise bilen i 1929.

MODELL K var en høyere og 
tyngre forgjenger til Typ S. 

SSK var en kortere utgave av Typ S.  

FREDRICK HENRY BEDFORD Jr. var den 
første eieren av bilen. Den var grå med røde 
striper originalt, men Bedford lakkerte den 
gul. Bedford døde i 1952, men hans enken 
beholdt bilen og fikk restaurert den i 1980. 
Arvingene solgte den i 2006, etter at familien 
hadde hatt bilen siden den var ny.   

 Det ble bestemt å gjenskape det opprin-
nelige Saoutchik-interiøret, og man fant en 
leverandør til 760 skinn fra asiatisk firfirsle. 
Det ble franske Alpina som også stod for 
den opprinnelige leveransen i 1928! Etter 
masse undersøkelser fant Paul Russell til 
sist også én leverandør av “tysk sølv” med 
blandingsforhold 80-20 til den skadde delen 
av det blanke listverket på den ene forskjer-
men. Restaureringen tok 7.000 arbeidstimer 
hvorav research krevde ett helt årsverk 
(2.000 timer).  

ÅRENE gikk, og bilen forble 
innlåst. Men i 1980 bestemte hun 
seg plutselig for å restaurere bilen 
og gi den til sine etterkommere. 
Forholdsvis nystartede Paul Rus-
sels Gullwing Company var blant 
dem som konkurrerte om å få 
jobben, men det skulle drøye 30 år 
til neste restaurering før Paul fikk 
bruk for bildene han tok i 1980. 
 Ved den første restaureringen 
ble det opprinnelige firfirsle-

interiøret erstattet med et ordinært 
rødt hudinteriør. Ja, du leste riktig. 
Saoutchik var oppsatt på å løfte 
fram det ypperste og da inngikk 
firfirsle-skinn fra franske kolonier 
i Asia og purpurtre fra franske 
kolonier i Sør-Amerika.  
 At det også er benyttet løvtynt 
«tysk sølv» eller kupronikkel 
(eller nysølv som det kanskje 
kalles på folkemunne i Norge) 
som belistning, viser vel på hvilket 

nivå den franske karosserimak-
erens arbeider befant seg.   
 Det var også dette, og den 
makeløse restaureringen som Paul 
Russel and Company nylig hadde 
utført, som nærmest satte meg ut 
på skjønnhetsmettede Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este. Og da 
skal det sies at Ralph Laurens Bu-
gatti Atlantique (som Paul Russel 
også nennsomt har restaurert) bare 
sto noen meter unna.  
 Etter å ha flakset rundt på all 
verdens finbiltilstelninger de sen-
este 25 år, så tror jeg ikke jeg har 
sett maken til det håndverk som 
ligger bak denne bilen. Én sak 
er en Typ S Torpedo Roadsters 
dramatiske linjer, proporsjoner 
og ekstreme lavhet til å være en 
1928-modell. Det som er virkelig 
ufattelig, er hvordan Saoutchik og 
hans håndverkere med enkle verk-
tøy klarte å utføre dette enestående 
kvalitetsarbeidet.  
 Karosseriet hadde en passform 
som noe som hadde kommet ut 
av en CNC-fres. Døråpninger var 
én millimeter uten at det knep 

eller knirket. Lyden var som i et 
bankhvelv: Et svupp da luften ble 
klemt ut og til sist et dypt klikk i 
dørlåsen.  
FRoNTpaNElET mellom ram-
mehorna var en av de mest fantas-
tiske deler jeg har sett. Alle lufte-
spalter hadde forskjellig lengde, 
og i de to radene i bunnen hadde 
man for sikkert skyld tatt ut kiler 
og sveiset dem sammen slik at 
alle luftespalter fikk en knekk! Da 
Paul Russell restaurerte bilen fant 
man ut at denne ene komponenten 
var satt sammen av 11 enkeltdeler 
som var sveiset sammen uten noen 
form for fyller etterpå. All retting 
inkludert et heftig antall luftespal-
ter hadde foregått med hammer og 
mothold.  
 Interiøret måtte selvsagt lages 
slik det var opprinnelig. Paul Rus-
sell hadde jo sett bilen i 1980 og 
bildene av originalinteriøret reddet 
dagen. Man fikk tak i de nødven-
dige 760 (!) firfirsleskinn fra Thai-
land via samme leverandør som 
i 1928, Alpina i Paris. Preparerte 
hvert enkelt skinn, klipte og sydde 

PEBBLE BEACH er en av de yp-
perste arenaer for klassiske biler. I 
skarp konkurranse med nærmere 

200 biler vant Paul Andrew i 2012 
Best in Show med sin  Mercedes-

Benz 680S Torpedo Roadster 1928     

MERCEDES-BENZ TYP S etterfulgte 
Modell K. Utviklingen tok noen kjempesteg 
takket være blant annet Ferdinand Porsche 
som var sjefskonstruktør på Typ S. Den nye 
modellen var betydelig lavere og lettere.  

COACHWORK var mu-
ligheten for “the rich and 
famous” til å gjøre noe ekstra. 
M-B leverte derfor komplette 
chassis til ledende karosser-
makere rundt om i verden. 
Eksempelet til høyre er fra 
engelske Thrupp & Maberly.   

RACING var definitivt et satsingsområde 
for det Daimler-Benz. Ferdinand Porsches 
Typ S var først ut, og det ble seier alt 
i premieren på Nürburgring i 1927. 
Senere kom både SS, SSK og SSKL og 
framgangen fortsatte. Man økte effekten 
til 300 hk og hullboret ramme for å spare 
vekt. SSK ble betegnet verdens raskeste 
sportsbil, og Rudolf Caracciola ble første 
utlending som vant Mille Miglia i 1931.       
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F A K T A

1928 MERCEDES-BENZ 680S
SAOUTCHIK TORPEDO ROADSTER
KAROSSERI: Designet og håndbygget i 
aluminium av Carrosserie J. Saoutchik 
i Paris. 
RAMME: Mercedes-Benz Typ S. Lavbygd 
ved at den hadde kick-up både foran 
og bak. Motor, girkasse og Torque-tube 
inngikk som stivere i chassis. 
MOTOR: Mercedes-Benz 6.789 ccm, topp-
ventilert, SOHC, 2V, rekkesekser, doble 
forgassere, kompressor. dobbel tenning 
(både magnet og batteri) 120 hk.180 hk 
da kompressoren slo inn.   
TRANSMISJON: Firetrinns manuell 
girkasse, Torque-tube, bakhjulsdrift. 
FORSTILLING: Stiv framaksel opphengt i 
langsgående halvelliptiske bladfjærer.
BAKSTILLING: Stiv bakaksel opphengt i 
langsgående halvelliptiske bladfjærer.
BREMSER: Tromler foran og bak. 
HJUL: Eikefelger dekket med heldekk-
ende aluminiumkapsler både på inn- og 
utsiden.
INTERIØR: Fantastisk skinninteriør av 
asiatiske firfirsle. 760 skinn gikk med.  
Purpurtre dashbord og dørsider. Veigel 
speedometer og turteller, M-B målere, 
Junghans klokke.   
LAKK: Originalfarger Dove Grey med 
vinrød dekor.
DIVERSE: Levert ny i New York 1929. I 
samme families eie helt til 2006. Senere 
restaurert til fantastisk originalstand av 
Paul Russell and Company. Totalt gikk 
det med 7.000 arbeidstimer derav 2.000 
timer til research. Knapt noen del er 
byttet på bilen som har gått kun 31K 
miles siden ny.  

PEBBLE BEACH er en velkjent arena for 
slike biler og Saoutchik Torpedo Road-
steren vant “Best in Show” der i 2012. 
I fjor ble bilen så auksjonert av RM 
Auction i Monterey i forbindelse med 
2013 Pebble Beach. Da var M-B’n en av 
stjernene som ble solgt for meget impo-
nerende $8.250.000. 
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“At den ikke vant 
på Villa d’Este var vel 

ganske merkelig” 

dem sammen! For en jobb!  
og DETTE NySølvET. Det 
er en legering med varierende 
miks kobber/nikkel og noen 
ganger sink. Undersøkelser viste 
at materialet på bilen inneholdt 
80 % kobber og 20 % nikkel. Og 
ingen produserte det lenger.   
 Masse research syntes bort-
kastet til Paul Russel ved en 
tilfeldighet kom i kontakt med 
presidenten i foreningen for 
metallprodusenter, og han kunne 
berette at det fortsatt fantes én 
leverandør i verden som leverte 
miksen 80% kobber og 20 % 
nikkel som trengtes for å få riktig 
fargenyanse på metallet.  
 Tykkelsen på listverket var 0,7 
millimeter, men fabrikken leverte 

bare 0,8. Etter endelig å ha fått 
den lille biten man trengte for å 
reparere skaden på forskjermen, 
måtte materialet først valses ut 
til 0,7 millimeter før det kunne 
formes. 
DETTE liSTvERkET er et 
mesterverk i seg selv. Så tynt og 
uten så mye som en rynke eller 
glippe mot alle karosserikanter. 
Ikke spør meg hvordan. Det var 
bare enestående og hinsides. Både 
av Saoutchik & Co og Paul Rus-
sel and Company. 
 For meg var denne bilen faktisk 
over “verdens beste”, men juryen 
var dessverre ikke enig. Synd! 

Special thanks to Paul Russell 
for pictures and information.   


