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EKSKLUSIVT: Den ægte „Bullitt“-Ford Mustang – i San Franciscos gader!
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Den grønne Ford Mustang fra den  
ikoniske biljagt i filmen „Bullitt“ blev  
i januar solgt for over 25 millioner kroner. 
Inden auktionen nåede vi at få en tur i 
den – ovenikøbet i San Franciscos gader, 
hvor Steve McQueen sad i præcis den 
samme bil under filmoptagelserne

TILBAGE TIL 

GERNINGSSTEDET

DEN ÆGTE „BULLITT“-
MUSTANG i San Francisco for 
første gang siden 1968 – for 
få år siden var det en umulig 
drøm for de fleste, da kun få 
vidste, at bilen eksisterede
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or mange af os har en bestemt bil 
præget vores barndom. Det kan være 
alt fra en Matcbox-model til film-
ikoner som den elskelige Folkevogn 

Herbie eller James Bonds Aston Martin. Men 
næppe nogen anden bil har sat et større præg 
på filmhistorien end den grønne Ford Mu-
stang GT 390 Fastback fra filmen „Bullitt“ 
fra 1968. På blot 10 minutter og 53 sekunder 
satte den nye standarder for en hel genre.

Jeg var 10 år, da „Bullitt“ parkerede perma-
nent i min hjerne. Biljagten. Lyden af gear-
skiftene. Synet af de mange flyvende hjulkap-
sler (seks!) fra den sorte Dodge Charger 440 
Magnum R/T, som Steve McQueen forfulgte 
i rollen som kriminalkommissær Frank Bul-
litt. Så du forstår nok, hvor begejstret jeg blev, 
da Sean Kiernan pludselig ringede. Ejeren af 
den originale Bullitt-Mustang. Han skulle 
tage den med tilbage til San Franciscos ga-
der, der gjorde den så legendarisk i filmen, 
og havde jeg mon lyst til at tage med som 
den eneste journalist? Mon ikke!

Også for hovedrolleindehaver Steve 
McQueen var biljagten et af filmens vigtig-
ste indslag. Han ønskede en så realistisk op-
levelse som muligt, så biljagten blev filmet i 
„real time“; hverken dialog eller musik måtte 
stjæle opmærksomhed, og i de små 11 mi-
nutter hvilede alles øjne kun på de to biler, 
som rasede afsted med op mod 170 km/t.

I 1968 var de hurtige klip fra ud- til indven-
digt og fra vidvinkler til close-ups en revolu-
tion, og filmklipper Frank Keller fik da også 
en velfortjent Oscar for indsatsen. Instruk-
tør var briten Peter Yates, som fik tjansen, 
da McQueen havde set hans biljagt gennem 
Londons gader i filmen „Robbery“. Stunt-
manden Bud Ekins – McQueens stand-ind 
i det spektakulære motorcykel-hop i „Den 
store flugt“ fra 1963 – var også med på holdet.

Nummer 558 og 559
To Ford Mustangs i farven Highland Green 
blev præpareret af Max Balchowsky fra Hol-
lywood Motors i Los Angeles. Bilerne havde 

F

FORD MUSTANG GT 390 FASTBACK 
1968

MOTOR: V8, 6.384 cm3, 16V. Vandkøling. 
Topventiler, 1 central, kædetrukken knast-
aksel, 1 fireportet Holley-faldstrømskarbu-
rator. 325 hk (SAE brutto) ved 4.800 o/min, 
580 Nm ved 3.200 o/min.
TRANSMISSION: 3- eller 4-trins manuel 
gearkasse eller 3-trins automatgear. Gulv-
gearstang.
OPBYGNING: Selvbærende karrosseri, 
motor på langs fortil, baghjulstræk. Fortil 
triangel- og tværsvingarme med skruefjedre 
og krængningsstabilisator, bagtil stiv aksel 
med halvelliptiske bladfjedre. Skivebremser 
for, tromlebremser bag, bremseforstærker. 
Kuglekredsløbsstyretøj, evt. med servo.
MÅL OG VÆGT: Længde 467 cm, bredde 
180 cm, højde 131 cm, vægt ca. 1.550 kg. 
F70-14, FR70-14 eller 185R14-dæk.
PRÆSTATIONER: Topfart ca. 205 km/t.
PRODUKTIONSTAL: 17.458 (Mu-
stang GT 1968). Alle Ford Mustang 1968: 
317.404.
PRIS 1968: Ca. 90.000 kr.
PRIS I DAG: 250.000-400.000 kr. 

THE KING OF COOL på ar-
bejde: Steve McQueen og den 
højlandsgrønne Mustang GT 
390 Fastback under filmopta-
gelserne i begyndelsen af 1968

SAN FRANCISCOS STEJLE, 
atmosfærefyldte gader har 
en stor del af æren for, at 
„Bullitt“-biljagten fik ikon-
status fra første dag

FÅ FILMSCENER er mere 
kendte end biljagten i „Bullitt“. 
Så det vækker opsigt, når film-
bilen pludselig atter er tilbage
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ÅRENE ER IKKE GÅET SPORLØST hen over 
„Bullitt“-Mustang’ens kabine. Bilen stod også 
stille i næsten tre årtier efter en årrække som 
brugskøretøj                                                  

Og nu står jeg og fotografen på hjørnet af 
Chesnut Street og Taylor Street i San Fran-
cisco en skyet søndag morgen. Lige her be-
gyndte biljagten, da stuntkører Bill Hickman 
– han spillede selv gangsteren bag rattet – 
spændte selen i den sorte Dodge Charger og 
drønede op ad Chestnut Street, mens Frank 
Bullitt i første omgang blev fanget i trafikken.

En sort pickup med en diskret, lukket trai-
ler på krogen glider ind til kantstenen. Sean 
Kiernan har selv stået for al transport til de 

fortløbende stelnumre med slutcifrene 558 
og 559, og Bud Ekins kørte førstnævnte, 
mens nr. 559 blev benyttet i alle scener med 
McQueen selv i fokus. Det er også den, du 
ser i mange af kørescenerne, fordi de vold-
somme hop tog hårdt på nr. 558. Bonus-
info for nørder: I de kabine-sekvenser, hvor 
McQueen sidder bag rattet, ser man altid 
hans ansigt i bakspejlet; det er til gengæld 
altid vippet væk, når Ekins kører.

At holde på  
en hemmelighed
I 2015, kort efter at have arvet Bullitt, var 
Sean Kierman, der dengang arbejdede for 
et autolak-firma i Nashville, ude at køre 
med sin chef, Casey Wallace, der spurgte 
til faderens efterladte biler. „En Porsche fra 
1975 og en Mustang GT 390 Fastback fra 
’68“, svarede Sean. „Nå, ligesom „Bullitt“-
bilen“, svarede Wallace, der viste sig at være 
filmfanatiker – og fortalte, hvordan han 
i årevis havde drømt om at lave en film 
om netop den forsvundne Mustang. „Da 
mærkede jeg min fars tilstedeværelse for 
første gang siden hans død, og jeg følte, at 
det var på tide at afsløre den hemmelighed, 
jeg havde holdt på hele mit liv“, siger Sean. 
Sammen med Wallaces forretningspartner, 
Ken Horstmann, lagde de to en plan for, 
hvordan Bullitt igen kom frem i lyset. Først 
skulle det fastslås, at der virkelig var tale 
om den rigtige bil. Via Ford Performance 
fik Sean kontakt til Kevin Marti, der har of-
ficiel licens til at drive den eneste database 
med alle amerikanske Ford-produktions-
biler fra 1967 til 2014, og han bekræftede 
bilens identitet, da han besigtigede den i 
maj 2016. Sammen med Ford blev der nu 
lagt planer om at vise bilen ved præsentati-
onen af den nye Bullitt-Mustang; desuden 
udfærdigede amerikanske Historic Vehicle 
Association et omfattende materiale, som 
blev overdraget til kongressens bibliotek i 
Washington – det er kun sket for ganske få 
andre klassiske biler. Alligevel lykkedes det 
at holde Bullits eksistens hemmelig, indtil 
den i januar 2018 blev afsløret   
på bilmessen i Detroit.

Både McQueen og Balchowsky ville have 
bilerne til at se så „onde“ ud som muligt. For 
at undgå generende reflekser blev det øver-
ste lag klarlak fjernet, og bortset fra en smal 
pynteliste blev alle blanke detaljer fjernet fra 
hækken; den galoperende hest i kølergrillen 
mangler af samme årsag. I vognbund og mo-
torrum er der stadig tydelige spor efter de 
kameraer, der blev monteret på bilen, og i 
bagagerummet er der et stort hul til udblæs-
ningen på den benzindrevne generator, som 
leverede strøm til dem. 

I motorrummet gik Balchowsky også til 
den. V8’eren på 6,4 liter fik en anden knastak-
sel, maskinpolerede topstykker og en større 
udstødningsmanifold, „ikke så meget for ef-
fektens skyld, men for at få mere moment 
ved lave omdrejninger“, siger Sean. En Auto-
lite-karburator blev det også til; den har bi-
len endnu, og Sean bedyrer, at motorlyden 
i filmen er autentisk. Den blev bare opta-
get senere, og det kan forklare de pudsige 
dobbelte udkoblinger, man hører undervejs.

„Bullitt“ er baseret på bogen „Mute Wit-
ness“, som forfatteren Robert L. Fish i 1963 
udgav under pseudonymet Robert L. Pike og 

blot hed „Bullitt“, da den kom på dansk i 
1970. Den foregår i New York, men ansporet 
af en borgmester, der ville udfordre Los An-
geles som filmby, rykkede Yates handlingen 
til San Francisco, hvor man havde fire uger 
til at få biljagten i kassen. Op til 60 blokke 
måtte afspærres samtidig, og alle skud blev 
taget om igen og igen, indtil perfektionisten 
McQueen fik præcis den effekt, han ville have.

„Forsvundet“ i årtier
Senere forsvandt begge biler under radaren, 
og der blev de i mange år – så mange, at man 
antog, at de for længst var gået tabt. I 2017 
dukkede resterne af nr. 558 dog op på en 
skrotplads i Mexico, mens der har verseret 
adskillige rygter om, hvad der blev af nr. 559.

Mange grønne Mustangs er i tidens løb 
blevet kaldt den ægte „Bullitt“-bil, men alle 
var falsknerier af varierende kvalitet. Speku-
lationerne fik dog en ende, da Ford i 2018 
lancerede en „Bullitt“-version af vore dages 
Mustang. På bilmessen i Detroit stod nr. 
559 nemlig side om side med den nye bil 
på Fords stand, tilmed i selskab med Steve 
McQueens barnebarn, Molly McQueen.

I 1977 FORSØGTE Steve 
McQueen at indlemme Mu-
stang’en i sin egen samling. 
Men den var ikke til salg

FAMILIEN KIERNAN 
benyttede i flere år „Bullitt“-
Mustang’en til hverdag. Mrs. 
Robbie Kiernan (billedet) kørte 
således på arbejde i den

talrige PR-arrangementer, som nr. 559 har 
deltaget i, siden dens eksistens blev kendt, 
og selvom han utvivlsomt føler et vist pres 
på sine skuldre, viser han det ikke. „Selvføl-
gelig er hun forsikret. Registrering … nå ja, 
vi venter stadig på papirerne, så vi skal nok 
ikke larme for meget.“

Lige et øjeblik; sagde du „hun“? „Ja, Bullitt 
er en hun, det har hun altid været“, griner 
Sean, inden han åbner traileren, og jeg ser 
Bullitt i levende live for første gang. Lige her, 

lige midt i San Francisco. Sean starter V8-
motoren. Min gud, den lyder lige så fanta-
stisk som i filmen. Så bliver det næppe større!

Ved man ikke bedre, forveksler man dog 
let denne filmbilernes hellige gral med et 
vrag; lakken er mat, bagkofanger og skærme 
er rustne. Jeg bemærker et dækken på bag-
sædet. „Det skal altid ligge i bilen. Er der 
optræk til så meget som én dråbe regn, skal 
det på omgående, hvad enten jeg er i bilen el-
ler ej“, indskærper Sean. Da står det for al-

UNDER OPTAGELSERNE blev baglygternes ind-
mad fjernet, fordi lyset gav utilsigtede reflekser 
på film. Nu lyser de dog igen
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vor klart, at Bullitt ikke bare er urestaureret, 
men snarere en opgave for en konservator.

Mors pendlerbil
Efter optagelserne blev nr. 559 købt af en 
Warner Brothers-medarbejder. Han solgte 
den kort efter til en politimand i New Jersey, 
der i 1974 satte den til salg i en kortfattet an-
nonce i bilbladet Road & Track, og det endte 
med, at Seans far, Robert Kiernan, købte bi-
len som afløser for en aldrende MGB GT.

„Det fremgik tydeligt af annoncen, at der 
var tale om bilen fra filmen, så vi var aldrig i 
tvivl om, at den var den ægte vare. Dengang 
var gamle filmbiler bare ikke noget særligt. 
Min far værdsatte især dens kraft og køre-
egenskaber, og i 70’erne kørte min mor til sit 
arbejde på en katolsk skole i den. Nonnerne 
vidste altid, når hun var på vej, for de kunne 
høre hende på lang afstand“, fortæller Sean.

I 1977 modtog familien Kiernan pludselig 
et brev fra Steve McQueen. Han stod midt 

aldrig til noget.“ At netop denne bil har fået 
nyt liv, er også meget mere end bare en legen-
des genopstandelse. I den brede offentlighed 
har den altid været Steve McQueens bil, men 
for Sean er den først og fremmest fars bil.

Verdens dyreste Mustang
Fotografen er klar. Det er Sean også, og 
selvom vi hverken optager film eller lyd i dag, 
tramper han gassen i bund, som om kame-
raerne rullede. „Jeg kunne ikke lade være“, 
siger han.  „Jeg måtte bare høre den lyd.“

Snart er vi på Filbert Street og drejer ned 
ad Larkin Street med udsigt til Alcatraz. I fil-
men er der dog hverken hoved eller hale i 
den rækkefølge, bilerne passerer de forskel-
lige locations; senere i biljagten kører de i 
den sydlige ende af 20th Street, derefter er de 
på ved mod Golden Gate-broen uden at pas-
sere den. Ligesom med de seks hjulkapsler, 
som Charger’en taber, og den grønne Folke-
vogn, der dukker op i billedet igen og igen.

i en barsk skilsmisse fra skuespilleren Ali 
McGraw („Convoy“) og forsøgte nu at få fat i 
nogle af de ting, der virkelig betød noget for 
ham. Derfor ville han købe „sin“ Mustang – 
om end købe næppe er det rigtige ord: „Nej, 
for han ville ikke give noget for den, men til-
bød mine forældre at finde en passende er-
statning. Min far sagde pænt nej tak.“

Da koblingen stod af i 1980, blev Bullitt 
stillet til side ved familiens hus i New Jersey; 
„i stedet købte min far en Plymouth Horizon 
årgang ’81, som jeg stadig har“. Som årene 
gik, kendte færre og færre til Bullits eksi-
stens. „Men for os var hun der altid, og hun 
har været en del af familien meget længere 
end jeg“, siger Sean, der er født i 1981. Han 
og faderen delte en stor interesse for biler, 
især Mustangs, men i 2014 døde Robert Ki-
ernan pludseligt i en alder af 66 år.

Lige så stille overvældes Sean af øjeblik-
ket. „Min far og jeg drømte altid at få Bullitt 
ud at køre igen, men som årene gik, blev det 

FØR OPTAGELSERNE blev 
V8-motoren på 6,4 liter – 390 
kubiktommer – trimmet til 
mere moment, og modifikatio-
nerne er der endnu

BEGGE BILER, der blev benyt-
tet i „Bullitt“, havde firetrins 
manuel gearkasse. Det høres 
også tydeligt

52 ÅR ER GÅET, siden Mu-
stang’en førte sig frem på det 
hvide lærred. Men får den 
noget pedal, buldrer den lige 
så smukt som i filmen

KAMERAERNE FIK STRØM 
fra en benzindrevet generator 
i bagagerummet, der slap af 
med udstødningsgassen via 
dette hul

DEN ORIGINALE KLARLAK 
blev fjernet for at undgå reflek-
ser. Derfor er lakken i dag så 
porøs, at den ikke tåler regn

HÅNDFAST DOKUMENTA-
TION: Monteringspunkterne 
til de kameraer, der sad udven-
digt på bilen, er der stadig over 
50 år senere

Sidste stop er 1153 Taylor Street, kommis-
sær Frank Bullits adresse. Det er nu midt på 
dagen, talrige turister har fået øje på bil og 
fotograf, og Sean er synligt nervøs. Her er for 
mange folk og biler, der kan lave ulykker, så 
seancen er slut. Og et par begivenhedsrige 
år efter Bullitts genkomst på Detroit-messen 
føler Sean og hans søster, der er medejer af 
bilen, at det er på tide at lade den køre vi-
dere. Den 10. januar i år er Bullitt derfor på 
auktion hos Mecum i Kissimmee i Florida.

Buddene begynder ved 3.500 dollars; det 
var nemlig prisen, da bilen senest skiftede 
ejer. Men denne gang falder hammeren først 
ved 3.400.000 dollars, og inklusive auktions-
salærer må den nye ejer punge ud med i alt 
3.740.000 dollars, over 25 millioner kroner. 
Og dermed kan Bullitt ikke bare kalde sig 
en af filmhistoriens mest berømte biler over-
hovedet – den er nu også officielt verdens-
historiens suverænt dyreste Ford Mustang. 
Tak for turen! 
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