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Filmen the Blues Brothers, fråm 1980, handlar om två bröder, Jake och Elwood Blues (spelade av John
Belushi och Dan Aykroyd), som försöker samla ihop sitt gamla band för att att kunna få in pengar
så att de kan rädda barnhemmet där de växte upp. De hamnar i en massa trubbel och ett visst
fordon är nästan varje gång inblandat, Bluesmobilen, Blues Brothers bil.

Blues Brothers i förgrunden och Bluesmobilen i bakgrunden.

Bluesmobilen var en Dodge Monaco Sedan från 1974 som var målad svart och vit som en före
detta polisbil. Denna model var vanlig som polisbil i USA under 1970-talet. I filmen säger Elwood:
"I picked it up at the Mount Prospect City polisen auction last spring. It's an old Mount Prospect
Police Car."
Bilarna som användes i filmen var inte gamla bilar från Mount Prospect City Police, även om
polisdistriktet existerar, för att Mt Prospects polisens bilar hade svarta säten, men Bluesmobilen
hade ljusbruna säten. Ljusbruna säten är att föredra i varmare områden som till exempel
Californien, de svarta sätena blev för varma. Dessutom finns det bilder med highway patrol-bilar
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från Californien som har vertikala stänger i fronten precis som Bluesmobilen. Förmodligen använde
man i filmen gamla highway patrol-bilar från Californien.
Polisutrustningen på Dodge Monaco inkluderade en 440 cui (7,2 liter) stor motor, som Elwood
nämner i filmen när han beskriver bilen för Jake efter att ha hämtat honom från fängelset:
"It's got a cop motor, a four hundred and forty cubic inch plant, it's got cop tires, cop suspension,
cop shocks, it was a model made before catalytic converters so it'll run good on regular gas."
Elwood säger det inte, men självklart är det en V8, vad annars i en amerikansk "fullsizare"? Motorn
har 270 hk och 500 Nm:s vridmoment. Motorn nämns i sången "Green Onions" från albunet
"Made in America" av Elwood när han pratar om sången och Amerika. Under kulman i oljekrisen
utrustades de flesta polisbilar med den sparsammare 360-motorn (6,0 liter), som har överlevt ända
till idag i många stora Dodge pickuper.

Bluesmobilen med högtalare på taket.

Dodge tillverkade Monacon med samma specifikationer och utseenede mellan 1974 och 1975.
Plymouth Fury var i stort sett samma bil, med annan grill och andra baklysen. Både Monacon och
Furyn var baserade på Chryslers C-kaross. 1975 baserades Plymouth Fury på den mindre Bkarossen och Plymouth C-karossare hette "Grand Fury". Om designen ändrades på Grand Fury
1975 från 1974:s Fury är inte säkert.
I filmer betyder registreringsnummer, andra nummer, förkortningar, etc. något mer än i verkligheten.
Bluesmobilens registreringsnummer var BDR 529, registrerad i Illinois. Detta registreringsnummer
är en referens till en cykelklubb i Toronto som Dan Aykroyd kände till, "Black Diamond Riders".
Klubbhuset låg på 529 Jarvis Street i Toronto.
Om du har sett filmen och alla krashscener och undrar säkert över hur många Bluesmobile bilar
som användes för att filma dessa scener som skulle göra en bil totalt förstörd i verkligheten?! Enligt
the Blues Brothers Songbook så användes 13 Bluesmobile bilar för olika specialscener. Det är fyra
mindre än vad man använde i filmen Blues Brothers 2000. Totalt krashades 250 bilar i filmen Blues
Brothers, vilket var rekordet 1980, tre av dessa släpptes från helikopter.
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Illinois State Police.

Många av poliserna som jagade Jake och Elwood genom filmen (Illinois State Police, Wauconda
Police och Chicago Police) använder nyare Dodge Monaco sedaner, man kan också se några
polisbilar som är av samma årsmodell, eller ett år nyare, (1974 eller 1975) som Bluesmobilen.
Murph and the MagicTones kör en 1967:as Cadillac Fleetwood som är mörkrosa och senare blir
sprejad med texten "Blues Brothers Band" i rosa. Cadillac från 1967 hade en V8 på 429 cui (7,0
liter) och hade 340 hk.

Blues Brothers Bands 1967 Cadillac.

Bluesmobile 2000
Bluesmobile nummer två, i filmen Blues Brothers 2000, var en Ford Crown Victoria. Man använda
Crown Vicar från 1989 till 1991 när man spelade in filmen för att mellan dessa årsmodeller var
skillnaderna små. Bilarna som användes i filmen, sammanlagt 17 stycken, var för detta kanadensiska
taxibilar och polisbilar. Många av Bluesmobile bilarna hade tillhört Ontario Provincial polisen.
Blues Brothers 2000 Bluesmobilen var också målad som en före detta polisbil, det svart och vita
färgschemat användes för att återknyta till den första Bluesmobilen, och resten av dekoren var
påhittat. Prototypen till denna Bluesmobile var en Joliet, Illinois K9 polisbil. Man kan se den slitna
texten "K9" på bilens tak i några scener i filmen. Bluesmobilen 2000 hade en 400 hk V8 NASCAR
motor. Dessutom var Bluesmobilen 2000 radiostyrd, detta använde Elwood på en spelning för att
lättare komma undan polisen.
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Ford Crown Vic, den andra Bluesmobilen.

Original-Bluesmobilen köpte Elwood på en auktion, denna köpte han för 500 dollar på "Gasperon's
used governmet cars" (Gasperon spelas av BB King). Crown Vicen var registrerad i Illinois med
registreringsnummret BKV 974. Detta registreringsnummer hade ingen speciell betydelse.
Som i den första filmen använde polisen också här samma bilmoell som Blues Brothers, men så
klart var deras bilar nyare. Blues Brothers Band åkte i en Mercedes-Benz S320 från 1997.
Mercedesen kom fråm Matt "Guitar" Murphys Mercedeshandlare. Precis som Murph and the
MagicTones Cadillac fick Mercedesen texten "Blues Brothers Band" sprejad på sidan, i svart.
S320:an hade en 3,2 liters V6:a.

Så här kunde den allra första Bluesmobilen ha sett ut.
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Den allra först Bluesmobilen
Enligt Blues Brothers-filmen var den allra första Bluesmobile en Cadillac, som Elwood bytte bort
mot en mikrofon. Och enligt boken "Blues Brother - Private" var det en svart Cadillac Fleetwood
från 1968 där en av framflyglarna satt fast med tape. Denna Cadillac hade en V8-motor på 472 cui
(7,7 liter) och den hade 375 hk. Andra källor säger att den allra första bilen Blues Brothers hade
var en blå Caillac från 1958.

Källor
Film
The Blues Brothers
The Blues Brothers 2000
Internet
Blues Brothers Central
alt.fan.blues-brothers FAQ
allpar.com
TONY`S BLUES BROTHERS PAGE
The Blues Brothers Links Archive
A Bluesmobile Tribute - bluesmobile.net
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