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Inleder med nagra frispr akiga cilal fran Jeanne Carmen: 

Jeanne: "Min kjol aker upp i luften, helt plOtsligt 
hoppar han pii mig och blir al1deles upphetsad och vi 
hii l1er pa ratt bra, han drar upp min traja och 
platsligt... " Jeanne far syn pii nagra man utentor 
tonstret. Elvis : "Det ar bara mina grabbar, honey." 
Jeanne : "Jag skul1e faredra att dina grabbar inte 
tittade pa. " 

Jeann e: "jag var pa ell party uch hade den hiir indi an
driikten, ingen belui under ocb Elvis kommer in och 
"ali hello". F'otograferna borjar ta bilder pa ass niir 
plotsligt han s manager tog med honom dorifran efter
sam han tyckte att Elvis hade en del annat att gii ra 
vilket gjorde mig argoAll Elvis skulle liimna mig 
siuliir." (Halloweenparty 31 okt. 1957). Vid ett senare 
tillfiill e triiffas Jeanne och Elvis pa ett hotell diir Elvis 
sitter och spelar gitarr. Plotsligt siigen. han : "Har du 
ruigra underbyxor pa dig?" 

"Dei oar han s favoritfraga till de flichor han oar till

sammans med. Och det hade jag fOrstas int e. Jag 
stekt e Southern fried chicken at honom precis sam 
hans mamma brukad e gbra och vid ett annat till
[iille niir j ag 
stekte kyckling 
fick jag en pre
sent au honom . 
Det var ett {or
kl iide sa jag tog 
pa mig det och 
det var det enda 
j ag had e pa mig 
och allt gick bra 
tills j ag bojde 
mig [ram iit fOr 
att se am kyck
lingen var klar . 
Kycklingen blev 
fOrstds vid
briind den 
hoiillen, hehe". 

• 

J ea nne Carmen hor inte till de kandaste av de 
kvinnor Elvis sa llska pat med men and a, enligt mig, 
yard et t kapitel i denna serie. Om ni sett bilder pa 
henn e ihop med Elvis sa ar det sak erligen nagon av 
de bilder som togs i samband med det Hallow een 
party som designern Sy Devore holl i Beverly Hill s 
den 31 oktober 1957. (Las mer om detta i na sta 
nummer av t idningen ). 

J eanne foddes den 4 augnsti 1930 i Paragould, 
A rka nsas som J eanne Laverne Carmen oeh 
rymde hemifran nar hon var 13 ar gammal(!). Som 
tonaring flyttade hon till N ew York City oeh fiek, 
som 17oaring, arbete som dan sos i Burlesqu e med 
Bert Lahr . 18 ar gammal fotograferades hon av 
Irving Klaw oeh var med i Titter maga zine. Snart 
var hon med i ett flertal tidningar sasorn Carnival , 
Glance , Dare oeh Pose. Sja lv har jag ett ex av 
tidningen Piffnr 10-1954 dar hon forekomm er pa 
sju, ganska pakladda, sidor. 

Jeanne, som senare sa att hon va r fodd att bli 
modell , forekom vid ett tillfalle pa int e mind re an 
tretton tidningsomslag samtidigt . Hon blev ocksa 
en triekgolfar e oeh upptradd e ihop med golftrieks
artisten Jack Redmond. En gang, i borjan av 50
talet medverkade bade Carmen oeh Be ttie Page i 
en skonhetstavling som hells av See Magazin e, men 
ingen av dem vann. Vinn aren ar dock okand idag . 

Ungefar vid den har tidpunkten tr affade J eanne 
Ma rilyn Mo nroe pa en bar i narheten av Actor 's 
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Studio. De fann varandra oeh var vanner anda 
fram till Marilyns dod." 

I 20-arsaldern kom J eanne till Hollyw ood oeh 
medverkade i B-filmer sasorn Gun s Don 't Argue oeh 
Th e Mon ster ofPiedra s Blancas. Sistna rnnda hand
lade om en lit en stad som terroriserades av ett 
monster oeh filmen har setts som en mer skra rn
mande version av Creature from the Bla ck Lagoon. 

Hon spelade bade platinumblondiner oeh, med 
sin naturliga mork a harfarg , spanjorskor. 1956 
spelade hon spanjorska n Serelda, i Th e Three 
Outlaws, en western bas erad pa samma hand elser 
som Butch Cassidy and the Sundance Kid byggde 
pa . I filmen medverkade ocksa bl.a . Neville Brand 
oeh Alan Hale , Jr som Butch oeh Sundance. 
Brands roll -figur var ju den som skot ihjal Elvis i 
filmen Love Me Tend er. Senare fiek Carmen rollen 
som indi an-Il ieka i War Drums oeh spelad e dar mot 
bl.a. Lex Barker, kand fran sin roll som Ta rzan . 

Kandare ar kan ske filmen Untamed You th fran 
1957 dar ocksa Mamie Va n Doren oeh roekaren 
E dd ie Cochran medverkade. Efter att ha lart 
karma Carmen narrnare spelade han in sangen 
J eannie, Jeannie, Jeannie i hennes ara. J eanne: 
"Eddie oeh ja g fann vara ndr a direkt oeh det slutade 
med att vi dat ade. Till slut avslutadejag det hela 
efte rsom han inte precis var min typ , men jag 
gillad e honom ." 

J eanne: "Attjag borjade med film var nog det 
sarnsta jag kunde ha gjort. J ag gillade det inte. 

Jag ar inte den basta ska disen nansin men klarar 
av det ja g ska . Jag gillade inte skadespeleri et sa 
jag borjade med golfigen. Fram oeh tillb ak a. J ag 
gjorde inte sa myeket naket nar det gallde fotos, de 
enda som finns visar mig nar ja g spela r golf. De 
togs av en av mina vanner oeh jag beholl dem till s 
for nagra ar sedan. Playboy ville at t jag skulle 
stalla upp for dem men ja g sa nej. Det finn s 
faktiskt inget jag angrar nar jag ser tillb aka. -Iag 
tror att alit jag gjorde gjordejag vid ratt tillfall e, 
Kanske skulle jag kunnat ha klarat mig ut an ett 
par av aktenska pen." 

En lite annorlunda detalj nar det galler Carmen 
var, som narnnts tidi gare, at t hon var en tri ekgolf
are. Inte nog med det , hon var den forsta oeh enda 
kvinnliga golfaren med den speeiella kun skapen . 

J eanne; "Nar jag var i New York sa sattjag i 
modellagenturen oeh vantade pa att regnet skulle 
sluta nar telefonen ringde oeh modellagenten sa att 
han hade en flieka oeh han skulle skicka over 
henn e. Hon sa till mig: Carmen, ta ditt paraply, du 
ska ivag oeh modella for golfklader. Nar jag kom dit 
stod en kille dar oeh sa "Vad du an gor sa ar du 
ans ta lld, vad du an vill ha kan du fa ." Han fragade 
om jag spelar golf oeh jag sa 've "! Han sa: "Ta den 
har klubban . J ag lagger upp bollen oeh jag vill att 
du ska sla till den." Jag tittade pa klubban, jag var 
vans terha nt sa jag vande den upp oeh ncr oehO... 
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