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VERDENSBERØMT MYSTERIUM

Har du tips om fine veteranbiler 
som du synes fortjener å bli 

presentert her i Veteranbiler, send 
en e-post, gjerne med digitale 
bilder, til ronnkra@online.no

/VETERANBIL

DE FLESTE BERØMTE BILER har vel-
kjente byggere. Denne er derimot et 
tilnærmet mysterium. Historien/ryktene 
sier at det var den helt ukjente engelske 
karosserimakeren Willie White som 
bygget en av verdens mest ettertaktede 
biler – Mercedes-Benz 710 SSK "Co-
unt Trossi Special" 1930. 
 For godt til å være sant? Bare det at 
en velstående italiener med de beste 
kontakter innenfor italiensk bilbransje 
skulle gå til en totalt urennomert en-
gelsk karosserimaker for å banke karos-
seriet på en unik Mercedes-Benz 710 
SSK høres utrolig ut. Det finnes heller 
ikke noen dokumenter eller bilder som 
beviser påstanden, ei heller senere 
biler som kvalitetssikrer Willie Whites 
evner, men "sannheten" har likevel fått 
bli ståenden. 
 Bilen er i hvert fall en av de mest 
ettertaktede i verden. Etter Carlo Felipe 
Trossis død i 1949 har den "vandret 
rundt i verden", men siden 1988 eies 

MERCEDES-BENZ SSK COUNT TROSSI '30
EIER: Ralph Lauren, USA.
KAROSSERI: Bygget av den ukjente Willie White 
i England troligvis etter Carlo Felice Trossis egne 
skisser. White har ingen andre kjente biler på 
samvittigheten, men denne blir ofte betegnet 
som en av bilhistoriens vakreste. 
MOTOR: M-B, 7.1 liter rekkesekser, SOHC, 2V, 
"Elefant kompressor", dobbel tenning, 300 hk 
ved 3.400 rpm. 690 Nm ved 2.400 rpm.
TRANSMISJON: 4-trinns manuell, bakhjulsdrift. 

INTERIØR: 2-seter, hudinterirør, spesielt dashbord 
med vesentlig M-B instrumenter med Trossis 
håndskrevne kmt-merknader på turteller.
HJUL: 5.5"x18" eikefelger. Michelin 6.50 dekk. 
HJULOPPHENG: Stiv  fram- og bakaksel med 
halvelliptiske bladfjærer, Houndaille hydrauliske 
dempere foran og Siata støtdempere bak.
BREMSER: Kobbertromler rundt om. 
HISTORIE: Mercedes høstet store framganger 
innen racing gjennom 20-åra. Bygget rundt 
den Ferdinand Porsche konstruerte rekksekser 
leverte man 372 SS (Super Sport) i perioden 
1927-34 og 42 av den kortere SSK utgaven. 
Denne bilen er bygget på et 1930 SSK chassis 
som også har den store kompressoren som 
gjorde at motoren utviklet hele 300 hk. Bilen ble 
bygget som en gatebil, og Carlo Felice Trossi eide 
den selv fram til sin død i 1949. 

bilen av den amerikanske bilentusiasten 
og "buksemakeren"  Ralph Lauren som 
da kjøpte den fra den engelske bilsam-
leren Tom Perkins. 
 Ralph overlot til sin "husrestaurerer" 
Paul Russell å ta seg av bilen. Etter et 
par års intense undersøkelser om bilen 
og den opprinnelse startet restaurerin-
gen som  tok rundt 5.000 timer i løpet 
av en toårsperiode. Til Pebble Beach i 
1993 var jobben gjort og Ralph Lau-
ren og Paul Russell kunne hente hjem 
enda et Car of the Show trofé som de 
hadde gjort for en Bugatti Atlantique 
bare tre år tidligere. 
 Endel norske bedrevitere ynder å 
hevde at "rikfolk bare samler på biler 
for pengas skyld". Vel, Ralph Lauren 
har tatt vare på denne og andre pris-
vinnere i snart 20 år, og sist sommer 
flyfraktet han bilen med crew til Europa 
på egen regning for å delta på et hyg-
gelig councours i Italia.  
 Selv ble han dessverre forhindret fra 
å delta, men vi dødlige ble på grunn 
av denne raushet gitt muligheten å 
oppleve en av verdens mest fascine-
rende biler på nært hold. Mysteriumet 
er fortsatt ikke løst, men historien blir i 
hvert fall bevart på beste måte.
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