
nobbar inte en dans
Jerry Hall har varit musa åt några av mode-

historiens giganter och flickvän till såväl Mick 
Jagger som Bryan Ferry. Hon har levt ett 

jetsetliv kantat av glamour, mode och musik. 
Vi åkte till Texas för att trä!a denna 

omsusade femme fatale.
AV GERTRUD DAHLBERG 

          
HALL
JERRYJERRY HALL

ÅLDER: 57 år. BOR: I London. 

Har även ett hus vid Lake 

Austin i Texas. FAMILJ: Fyra 

barn tillsammans med Mick 

Jagger: Elizabeth ”Lizzie”, 30 

år, James ”Jimi”, 29 år, Geor-

gia May, 22 år, samt Gabriel, 

17 år. Dessutom fyra systrar, 

varav en tvillingsyster, Terry. 

Pojkvännen Armand Leroi, 50 

år, biologiprofessor från Nya 

Zeeland. GÖR: Modell och 

skådespelare. BAKGRUND: 

Blev en av de första super-

modellerna på 1970-talet. Har 

jobbat med modevärldens 

största namn. Har under åren 

medverkat i en rad filmer och 

pjäser. Hon har även skrivit 

två biografier, Tall tales och 

Jerry Hall My life in pictures. 

AKTUELL: Är frontfigur för 

British Airways nya direktlinje 

London–Austin.

et må låta som en kliché, men det är svårt 
att inte likna Jerry Halls spektakulära liv 
vid en saga. Hennes story innehåller så 
mycket extra allt att den rakt av skulle 
platsa i en Hollywood!lm. Här är en 
snabb resumé: Det var en gång en fattig, 
långbent "icka i Texas. Hennes pappa 

söp, slogs och satte skräck i mamman och de fyra systrarna. 
Det hände till och med att han spelade bort huset de bodde i. 
Flickan med de långa benen !ck nog och "ydde hemifrån när 
hon var 16 år. Hon landade i Paris med en väska fylld av hem-
sydda kläder och en benhård vilja att bli modell. Därpå begav 
hon sig till Saint Tropez, köpte en rosa virkad bikini och silvriga 
plåtåskor med korksula och gick till stranden. Inom loppet av 
en timme blev hon uppraggad av en agent som föreslog att hon 
skulle bli modell. 

Simsalabim! Så förändrades livet för evigt för Jerry Faye Hall 
från lilla Gonzales i Texas. Inte ens i sin vildaste fantasi hade hon 
kunnat ana vad som väntade. Exempelvis att hon skulle bli en av 
tidernas första supermodeller, till och med vara mode- 
branschens mest efterfrågade och dessutom bäst avlönade modell. 
Hon skulle också hänga, festa och jobba med samtidens intressan-
taste konstnärer, fotografer, modeskapare och artister. 

Dessutom kom hon att få fyra barn och leva ett sensationellt 
jetsetliv tillsammans med Mick Jagger och världshistoriens 
mest in"ytelserika musikmaskin, The Rolling Stones. Därtill 
har hon satt eviga avtryck i musikhistorien genom att få ett 
antal oförglömliga låtar skrivna till sig, till exempel Stones 
megahit Miss you.

Nog låter denna komprimerade sammanfattning som att det 
räcker och blir över för ett !lmmanus. 

– En !lm? Jo, kanske det. Jag blev faktiskt nyligen kontaktad 

D

Modeillustratören och 
vännen Antonio Lopez 
filmar Jerry Hall 1975. 
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av en producent som vill !lmatisera min första bok, Tall tales. 
Nu är jag lite för gammal för att spela rollen som mig själv som 
ung. Men den skulle absolut passa min dotter Lizzie. Det 
skulle vara kul, säger Jerry Hall på småsläpig sydstatsdialekt 
när DV:s utsända träffar henne på en terrass på anrika hotell 
Driskill i Austin, Texas med anled-
ning av att hon är British Airways 
front!gur för den nyinvigda direkt-
linjen London–Austin. 

När Jerry Hall var tonåring var 
Texas bokstavligt talat för litet.  
Jerry !ck beskedet från en modell-
agentur att hon var ”för lång och 
för excentrisk” för att kunna lyckas 
hemma i amerikanska södern. 

Men sedan många år tillbaka har 
Jerry Hall ett hus nära Lake Austin 
dit hon åker fem gånger om året, ofta tillsammans med något 
av barnen.

– När jag är här badar jag varje dag året runt. Sedan tar jag 
kanoten och paddlar i väg och handlar grönsaker. I trakterna 
kring mitt hus har tiden nästan stått stilla, inte mycket har förv-

ändrats. Det är ett helt annat liv här än i London.  
Jerry Hall fyller snart 58 år och är glamourös ända ut i de 

perfekt böjda blonda hårtopparna. Hon är smal, lång och ele-
gant i tajt prickig klänning, pärlhalsband, platta Chanel-skor 
och solglasögon från Prada. Leendet är bländande och poserna 
framför kamerablixtarna är fotogeniska intill fulländning. 

Jerry Hall besitter en rejäl laddning star quality, ingen tve-
kan om saken. Men samtidigt skymtar något chosefritt och hel-
yllebussigt under glamourfasaden. 

Hon sippar på ett glas rött, röker en cigg, skämtar och bris-
ter ofta ut i ett hest, lite raspigt skratt. 

– Har alla någonstans att sitta? undrar hon och far upp för 
att hämta stolar och förvandlas från upphöjt intervjuobjekt 
med stjärnstatus till omhändertagande värdinna trots att det 
står en samling diskreta servitörer på pass.

Även om Jerry Hall stått i rampljuset i fem decennier är det 
som att ett litet uns av den där livliga 16-åringen som kom till 

Frankrike med mammas hemsydda kläder 
!nns kvar. 

Jerry Hall har jobbat med modevärldens 
största pro!ler: Helmut Newton, Richard 
Avedon, Yves Saint Laurent, Karl Lager-
feld – för att bara nämna några. Hon fron-
tade de främsta mode-magasinen, regerade 
catwalken och gick visningar för bland 
andra Azzedine Alaia, Paco Rabanne, Thi-
erry Mugler, Claude Montana, Chanel och 
Lanvin. Hon blev Muglers musa, Yves 
Saint Laurents ansikte för parfymen 

Opium och senare även för Chanels no 5. 
– Visst har jag arbetat hårt men på den tiden var det lite mer 

avslappnat i modevärlden, alla kände alla. I dag är det mer 
internationellt, tjejerna jobbar mycket hårdare, stressar mer 
men tjänar i gengäld mer pengar än vad vi gjorde. När jag 

”Jag är emot plastik-
kirurgi eftersom jag 
tycker att det alltid 

ser skrämmande 
och konstigt ut.”

Mick Jagger och Jerry Hall 
var ett par i 23 år. Bilden 
är tagen 1 979 i Paris.

Jerry Hall är numera 
kampanjansikte för 

British Airways.

Backstage på 
Krizias visning 
1979.

Jerry Hall nobbar inte en dans
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började som modell !ck jag höra att min karriär 
skulle vara högst fem år. Men den blev ju ganska mycket 
längre …

Vad är då hemligheten bakom hennes framgång och 
att modellkarriären fortsätter, om än på sparlåga? 

– Jag tror att det nu !nns ett ökat behov av att se 
kvinnor i min ålder i modesammanhang. Det är 
förvisso inte kul att ansiktet blir rynkigt och ändras 
med åren. Men jag är emot plastikkirurgi eftersom 
jag tycker att det alltid ser skrämmande och kon-
stigt ut. Då är rynkor bättre och jag vill åldras 
med värdighet, säger hon.

Att hon blev så framgångsrik i modebranschen 
förklarar hon med sin besvärliga barndom. 

– Min pappa led av posttraumatisk stress 
efter kriget och det gjorde honom till en sträng 
och lynnig person. För min del innebar det att 
jag lärde mig handskas med knepiga typer och 
det har jag haft nytta av, inte minst i modevärl-
den. Jag kan snabbt läsa av andra människor och förstå 
hur de tänker. Det var ett sätt att parera min pappas käns-
loutbrott. Dessutom ville jag för allt i världen inte åter-
vända hem till Texas. Det gjorde att jag ständigt var på 
tårna och kanske jobbade lite mer än andra. Jag var helt 
enkelt tvungen att lyckas. 

Hennes pappa var förvisso besvärlig, men mamman var 
desto mer peppande. Hon hejade på sina fem döttrar och 
skapade sammanhållning. Tillsammans tittade de på 
gamla svartvita !lmer med Hollywoodstjärnor som blev 
Jerrys stilförebilder. Hon tränade framför spegeln för att 
få in de rätta poserna och uttrycken.  

GLAMOUR MED RÖDA LÄPPAR, svallande hårman, höga 
klackar, välskräddat, !gurnära och ultrafeminint med 
mycket hud är också en stil som Jerry Hall för!nade allt 
mer. Bland annat med hjälp av mentorn och modeillustratören 
Antonio Lopez som hade som hobby att förvandla unga tjejer 
till superstars.  

I dag är Jerry Hall sedan länge en modeikon och hennes 
femme fatal-look har fått en revival.

– Titta på !lmen American hustle, många av kostymerna är 
en rip off på mina 1970-talskläder, konstaterar hon.

När modellkarriären stod i 
zenit i slutet av 1970-talet blev 
Jerry Hall också en betydelsefull 
person i musikvärlden. Hon var 
förlovad med Bryan Ferry i Roxy 
Music, frontade gruppens album 
Sirens och medverkade i musik-
videor. Jerry träffade Mick Jag-
ger på en middag i New York och 
dumpade Bryan Ferry, som med 
krossat hjärta skrev de oförglömliga låtarna Cry, cry, cry och 
Kiss and tell samt gjorde albumet Avalon, allt inspirerat av sitt 
ex. 

Mick Jagger och Jerry Hall blev mode- och musikvärldens 
mest omsusade par och levde ett spektakulärt jetsetliv. De par-
tajade på Studio 54, umgicks med andra celebriteter och reste 
världen över. 

Men berömmelsen hade en baksida. Jagger och Hall 
behövde ständig poliseskort för att skydda sig mot paparazzis, 
fans och groupies. ”Vi levde som ett par guld!skar i en glas-
skål” skriver Jerry Hall i sin bok My life in pictures.

Det gjorde att Jerry Hall helst umgicks med andra ”rock-

chicks”. Hon är fortfarande vän med Bill Wymans exfru 
Suzanne, Patti Hansen som är gift med Keith Richard och Bob 
Geldofs "ickvän Jeanne Marine. 

– Vi har umgåtts som en stor familj och våra barn har vuxit 
upp tillsammans. Att ha väninnor har alltid varit viktigt för mig. 

Förhållandet med Mick Jagger tog slut med buller och bång 
1999 när Jerry Hall !ck reda på att han väntade barn med den 
brasilianska modellen Luciana Gimenez.

”Jag hade stått ut med hans otrohet i många år men när han 
väntade barn med en annan kvinna blev det för mycket och jag 

tog ut skilsmässa. Det var inte 
lätt efter att ha levt ihop i 23 år. 
Men vi har fortsatt att vara vän-
ner”, skriver hon i boken.

I dag är Jerry Hall tillsammans 
med biologiprofessorn Armand 
Leroi och lever ett betydligt lug-
nare liv. Visserligen gör hon 
ibland modelljobb och spelar tea-
ter, men mest ägnar hon sig åt väl-

görenhet och är engagerad i kampen mot barncancer. Och så 
skriver hon dikter.

– Jag har faktiskt nyligen fått en av mina dikter publicerad i 
en brittisk litteraturtidskrift, berättar hon.

Plötsligt verkar Jerry Hall tröttna på att tala om sig själv och 
undrar i stället om jag ska gå på något av Austins otaliga ställen 
för livemusik på kvällen. Och så fyrar hon av tre kärnfulla 
meningar som lika gärna skulle kunna tolkas som hennes eget 
motto i livet.

– Blir du uppbjuden måste du alltid dansa här i Texas. Nob-
bar du kommer ingen annan att vilja dansa med dig sedan och 
så får du sitta där och ha tråkigt. No say no! ©

”Pappa led av post-
traumatisk stress, det 
gjorde honom till en 

sträng och lynnig person.”

Jerry Hall nobbar inte en dans

Till höger: Jerry Hall i sitt 
esse 1975, fotograferad av 
Terence Donovan. Till 
vänster: På catwalken för 
Chanel 10 år senare.
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