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REGNEN SILERNED OVER
gaderne.Det er formiddagi New
York, og en enligyellow cab trekker ind ved vejkanten.Ud stiger
en kvinde, med morke briller og
sort regnffakke,som baksermed
nogle enorme plasticposer.
"Undskyld, hvis jeg kommer
for sent," sigerhun og sleber poserne igennem regnen hen til
den bygning, hvor jeg stAr og
venter. Hun retter sig op, breder
armeneud og giver et stort knus.
Jo, den er god nok. Bagdet regrvide posedameydregemmer sig
Danmarks storste Holll'woodhib
- hende, der smeltede Russell
Crowes hjerte i den Oscarbelonnede film Gla,iliator, og som i
rrrsr CAMILLAALFTHAN
nrestemined erobrer det hvide
roro RUSSELLJAMES
lerred foran Robin Williams i
tlrrilleren OneHour Photo.
Seks etageroppe ryger regn{iakken af, og pi tet hold
ligner Connie Nielsen stadig den unge skuespilleraspirant,jeg laerteat kende i Paris,helt uden makeup, og ifort
en t-shirt,jeans og praktiske snorestsvler.
Posernepakkes systematiskud. Connie lreggeret par
uldtrepper og nogle puder pi gulvet, taenderstearinlysog
drekker etlille thebord. Vi spiser kils og snakker om hu-ter.
'Jeg setter altid en lille hule op, nirjeg er pf, filmoptagelser.Inden afiejsenpakkerjeg en stor kuffert med boger,
stearinlys,backgammon og et par sjaler.Jeg tror, at folk
bruger ritualer til at finde sig selv,nir de er pi nye steder,"
sigerConnie og trendersin forsteMarhoro Light under en
samtale,der finder sted nesten l5 Ar efter,at vi horte Nina Simone og spillede backgammoni Rue de Brey.
Allerede dengangvar Connie den kvikke dansker med
en hurtig replik. Hun talte flere sprog flydende og havde
altid et godt rid til sine yngre modelkolleger.
Nu har hun opnflet sit internationale gennembrud, og
kollegerneer Hollywoodsqjerner.
Efter et forlist parforhold, hvor hun fik sonnen Sebasti-
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an, og sener€et kortvarigt Egteskabmed en dansk forretningsmand,lever hun i dag som enlig mor.
"Min son er altid med mig pi filmoptagelser.Jeghar en
barnepige,som rejser med mig, og si hyrerjeg en privatlerer, som underviser ham pi hotelverelset.I alle ferierne
er han sammenmed sin far," fortreller Connie om Sebastian, der frlder l4 i november.
Forleden var han med i Miami under optagelsernetil
dramaet Basic. Conrie spiller en militerpoliti-kvinde,
som tvingerJohn tavolta til at arbejde sammenmed sig.
Hojdepunktet kom imidlertid efter, at kameraerne var
slukket.Hver aftensangTiavolta serenaderfor hende, akkompagneretaf deresmedspiller,Harry ConnickJr.
"Allerede dajeg var 15 og si Saturday Night Fever i
Frederikshavn,dromtejeg, atJohn tavolta ville komme
og redde mig vek derlla," siger Connie og ler. I stedettog
hrln selv affare.
Da hun var 18, rejste hun til Paris, hvilket skulle blive
startenpfl hendesinternationalefilmkarriere.
'Jeg flyttede ind hos min onkel de fsrste par mflneder
og arbejdedesamtidig som model for at tjene penge, Tie
mfrnederefterjeg ankom, lavedejeg min forste film med
Jerry Lewis.Jeg spillede en damselin distress- sidan en
rypisk kvinderolle, hvorjeg stir og flagrer 6t eller andet
sted,og si kommer der 6n og redder mig," fortreller Connie, som siden hen er gaetefter de sterke roller - fra magtsyg kejserindei Glad,iator ttl dominerende militerpolitikindeiBasic.

CONNIE INGE-LISE NIELSEN ER FODT I KOBENhavn,men flyttede, da hun var ni, med sineforeldre og tre
soskendetil Elling, der ligger mellem Skagenog Frederikshavn. Under opvekstenfake hun sig altid som Lidt af
en outsider.
"Vi havde aldrig nogen penge og rendte altid rundt i
gammelt toj, mens de andre born gik i det finestenye. Fra
jeg var 15, harjeg gjort alt fia at gi med aviser til at arbejde i den lokale grillkiosk."
Mor var 6n, som dukkede op midt i skoletimen med
Connies madpakkeog'oifort 6n eller anden Betty Barclaykjole i stedetfor at gi medjeans og t-shirt, som alle de andre modre". Hun skrev oqsfltekster til den lokale revy i >
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*MINFARER BUSCHAUFFOR
I FREDERIKSHAVN,
HAN HARLIERTMIG,
ATHVADDUENDGZR.SASKALDUGZREDITBEDSTE''
Frederikshavn,hvor Connie debuteredesom l5-irig.
"Forste gang,jeg stod foran 300 mennesker,foltejeg
mig som et sg'erneskud,"smiler hun.
Senereblev hun rebelsk.Hun blev smidt ud af 1.g.efter
at havepjakket for meget.
"Det var en nyttig iektie.Jeghavdellet for megetfiihed og
kunne ikke styre det. Dajeg sdlstartedepi handelsskole,
blev jeg iret ud," fortaller Connie, som ellers har varet
utroligt glad for sin baggrund og hele det danskeskolesystem.Og si er der farmandhjemmeiJylland.
"Min far er buschauffsr i Frederikshavn.Han respek44
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terer d6t at arbejde.Han har lrert mig, at hvad du end gor,
si skaldu gore dit bedste.Jegtror, at han nok mi vere den
bedstebuschauffori verden."ler Connie.
EFTER SIN FILMDEBUT I PARIS,BLEV HUN TILbudt en rolle i en italiensk tv-serie,der skulle indspilles i
Milano.
'Jeg skulle spille en frigjort kvinde. Men fordi det var
Italien, og italienerne endnu ikke var klar til den kvindetfpe, var hun ogsi lidt frustreret," forteller Connie, som
ogsA havde alle forudsretninger for at spille frustreret -

afrika,fulgte Sebastianmed, og han val ogsAved hendes
side, da hun efterfolgendefik en ro1lei tv-fihnen,Volage.
Rollen gavhendegode anmeldelseri frlmbladetVariety',og
hun fik kontakttil William Morris, som er 6t alde storste
Hollywood-agenturer.
"Igennen det modtejeg to kvindeligemanagers.sonr
sagde,atjeg var nadt til at flytte til USA.Jeg vidsteikke,
om jeg skullegore det, for jeg havde et fedt liv i Italien.
Men jeg vidste ogsi, at jeg ikke kunne blive ved med at
r.entepi den d6r store ro1le,hvorjeg virkelig havde noget
dybtgiende og inspirerendearbejde,hvorjeg kunne udforskemig selv,"fortrellerConnie,som derfor valgteat sli
sig necli New York.

CONNIES FILM
Basic(2003)med
JohnTravolta,
SamuelJackson.Instr.
JohnMcTiernan
TheHunted(2002)med
TommyLeeJones.
Instr.WilliamFriedkin
DemonLover(2002)
medChl06Sevigny.
Instr.0livierAssayas
one HourPhoto(2002)
medRobinWilliams.
lnstr.MarkRomanek
(2000)med
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RussellCrowe,
J o a q u i nP h o e n i x .
Instr.RidleyScott
Missionto Mars(2000)
medTim Robbins.
lnstr.Briande Palma
Soldier(1998)med
KurtRussel.
lnstr.PaulAnderson
DevilsAdvocate(1997)
medAl Pacino,
KeanuReeves,
Instr.TaylorHackford

rollen krzevedenemlig, at hun talte fl,vdendeitaliensk.
"Og det kunnejeg ikke.Jeghavdegodt nok laertlatin i
skolen,men ud over det... ingenting.Sijeg kobte en stor
ordbog og oversattehver setning i manuskriptet.Jegtror,
atjeg fik tre timers sovn hver nat. Efter to mAnederpi den
mide taltejegitaliensk."
Connie faldt tii i Italien,fik en keresteog gik pi teaterskoleni Rom. Hun tog pi turn6 med kreresten,som arbejdedei CommediadellArte, og i 1989 kom Sebastian
til verden.
"Det var en verdensomveltendeoplevelse,som betod,
atjeg fik et helt andetfolelseslivog helt andreprioriteter.
Pludselig var det ikke mere mig, sonr var nummer 6t i mit
lin men min son.Og det er han stadigvek."
Da hun gennemsin agentfik tilbudt en tv-seriei Syd-

LIGESO\{ I PARIS GIK DER KUN TRE MANEDER,
for hun fik sin forste rolle. Filmen var Deail's Adaocate.
med si storenavnesom Al Pacinoog KeanuReeves.Aret
var 1.997.
"Det var si min forste storerolle, hr.orjeg spilledeA1
Pacinosdatter.Det var en helt vanvittig folelse,da jeg
forstegangkom ind i traileren,og han sad d6r i sin stol.
ogjeg var rent ud
Det var en afde forsteoptagelsesdage,
sagt dodnervos.Si rejstehan sig og gik hen irnod mig,
menshan sagde,,.t'
Connie brederlangsomtarmeneud:
"Velkomrnen i fanilien."
"Si gav han mig et kempeknus, ogjeg t:enkte:Mener
han,atjeg nu er en af dem;er det d6t,hau menerP"
Og netop familiesammenhold og opbakning har altid
spilleten afgorenderolle for den succesrigedansker.
'Jeg tror, at mine foraeldrevar en lille smule naive. Min
son er 13. ogjeg er en hog elterham.Jegved, hvor han er
og hvornir. Han er under totalt opsyn. Si trenkerjeg,at
mine forreldre var vanvittige, da de lod mig tage til Paris
som 1S-irig. De mi haveveret fuldstrendigsindssvge,"
griner Connie.
Mobiltelefonenringer.Det er RussellCrowe,som sporger,om Connie vil rned ud og spisefrokkost. Siden hendes
forste Hollnvoodrolle er hun bogstaveligt talt blevet en
de1af filmfamilien.
"De fsrste 10 ir, jeg var uden for Danmark,rnitte.;eg
Hvad
virkeligkrempe.Det varjanteloven.Ofte taenktejeg:
fanden laver du Connie. du kommer fra Elling. hvad vil
nodt til at skubbetanken
du herPMen man er sin.rpelthen
hvorfbr ikke?"
vek og sige:Jamen,
Berommelsenbetyder,at filmproducenternebejler til
hendemere end nogensinde.
'Jeg kan ikke sigeclig,hvadjeg har lrestaflortefter Gladiator.Enten skal du spille sexobjekt,eller ogsi skal du
spille dov eller dum," sigerConnie.
Hun hiber, at hun en dag kan vare med til at gore en
forskeli den mandsdomineredefilmbranche. Kvinder skal
nemlig selv til at skrive og producere, for der sker noget,
sigerhun.
'Jeg leste for nylig. at kun otte procent afalle hovedroller gir til kvinder. Otte procent! Folk ville ikke laegge
merke til det, for man byttede om pi rollerne og gavkvindernemendenesroller."
Hun rejsersig og berer thekruseneud. Udenlor er regnen holdt op, og solenvarmer byen op. Hun folger mig
hdt pn vej og gir si hjem til Sebastian.RussellCrowe og
den ovrige filmfamilie m6 prent vente ti1en anden gang.E
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