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’The Danish Girl’: 
Eksplosiv dans om det 
første menneske, der fik 
en kønsskifteoperation
Tim Rushtons koreografi i ’The Danish Girl’ er blevet en 
symbolsk og subtil fortolkning af historien om verdens 
første transkønnede, der gennemgik en kønsoperation. 
Danset med hæsblæsende styrke af den transkønnede 
danser Bjørk-Mynte Paulse

Den transkønnede danser Bjørk-Mynte Paulse kaster sig ud i dødsspiralen i Tim 
Rushtons intense koreografi til ’The Danish Girl’ for Holstebro Dansekompagni.
JONAS SØGAARD
KULTUR
2. november 2021
Hvad gør man som danser, når man er født i en mandekrop, men 
føler sig som en kvinde? Det er udgangspunktet for den skabende 



nysgerrighed hos koreografen Tim Rushton i den intense 
danseforestilling The Danish Girl for Holstebro Dansekompagni.
Ligesom Tom Hoopers film fra 2015 er denne danseforestilling 
baseret på amerikanske David Ebershofs roman fra 2000, Den 
danske pige, der fortæller historien om den transseksuelle danske
maler Einar Wegener, der levede som kvinde under navnet Lili 
Elbe (1882-1931). Hun var antagelig den første i verden, der 
gennemgik en kønsskifteoperation, da hun i 1930 fik fjernet sine 
mandlige kønsorganer. Ved flere efterfølgende operationer fik hun
angiveligt også indopereret en livmoder og to æggestokke, som 
hendes krop dog afstødte. Hun døde allerede året efter, blot 48 år 
gammel.

Den forundrede tilskuer
Tim Rushton er en dreven kropsfortæller, der har skabt 
danseforestillinger som Kridt, Requiem, Labyrint og Carrying a 
Dream for Dansk Danseteater. Han er følelsernes koreograf, og 
han formår at pirre og piske tilskuerens sanser i et organisk 
bevægelsessprog, der aldrig bliver konkret eller realistisk. Tim 
Rushtons bevægelser er altid symbolske.
Her er altså intet konkret om det kirurgiske indgreb – og intet 
konkret om den krop, som operationen skaber. Koreografien er i 
stedet blevet et psykologisk danseudtryk for alle de indre kampe, 
som denne kvinde udkæmper med sig selv inde i sin mandekrop – 
og for hendes angst, da hun vælger at overgive sig til operationen
og lægge sin krop i andres hænder.
Lili Elbe bliver danset af kompagniets nye 24-årige danser Bjørk-
Mynte Paulse, der selv er transkønnet. Bjørk-Mynte Paulse 
indledte sin dansekarriere som elev på Det Kongelige Teaters 
Balletskole i Odense, men uddannede sig videre som moderne 
danser i Oslo. Hun har et kønt ansigt og en krop med spinkle arme
og smalle hofter, og hendes linjesikre krop bevæger sig raffineret.
Men i Tim Rushtons koreografi er det hendes eksplosive vildskab, 
som bliver fremhævet. Hun har nogle ekstreme opspark, hvor hun
på et splitsekund kan sparke og hvirvle videre – med en 
muskelkraft, som kun de færreste kvinder besidder. Hun lader sig 
løfte rundt i heftige optrin, hvor hun med sine stærke 
mavemuskler formår at holde sig vandret svævende i luften i 
’dødsspiralen’, mens hendes mandlige partner drejer hende rundt 
og rundt som i isdans.



Lili Elbe bliver danset af kompagniets nye 24-årige danser Bjørk-Mynte Paulse, der 
selv er transkønnet.
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Bryster eller ej
»Femininitet er noget, jeg føler indefra …« siger en stemme i en 
lang ordcollage, der egentlig forstyrrer dansen. For samtidig 
stirrer vi på Bjørk-Mynte Paulses danserkrop, som tydeligvis er 
under udefrakommende konstruktion: Bh’en buler ud under 
skjorten, det lange hår er dullet op i krøller – og bukserne sidder 
tæt rundt om de smalle hofter. Femininitet for en transkønnet er 
tydeligvis ikke KUN noget, som føles indefra. Det skal også kunne 
ses udefra. I hvert fald i Lili Elbes historie.
Forestillingens øvrige fem dansere bevæger sig rundt om Lili Elbe 
med generøs ildhu. Jon Ipina imponerer som den urstærke macho,
der løfter hende gennem alt. Jasmine Gordon er hendes 
lynhurtige, fremtidige alter ego. Matthew Rawcliffe er assistenten 
med de frygtløse sparkespring, og Mikkel Tøttrup er den 
altobserverende oppasser med omsorgsfulde arme. Og den 
feagtigt smilende Elena Nielsen danser hendes elskede hustru 
Gerda Wegener med blide håndbevægelser og medfølende blikke,
mens hun stiller sig duvende op på tæerne – måske fanget i sit 
eget dilemma som den, der trofast støtter sin kæreste, selv om 
hun samtidig mister sit livs kærlighed.



Danserne omfavnes af et lydligt univers af Christian Tronhjem, der har skabt en 
uhyggelig lydverden, hvor reallyde i slægt med forstærkede klipsemaskiner blandes 
med klassiske klavertoner.
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Høje hæle eller snøresko
Tim Rushton har hyret de to dramaturger Storm Møller Madsen og 
Levi Bøgh Stray til at foretage research. I programmet 
står beskrevet, hvordan de som ikkebinære forskere med deres 
minoritetsrepræsentative blikke sammen har skabt en anderledes 
baggrund for forestillingen – også i forhold til LGBTQ+-miljøet. Det
lyder fint, og dramaturgisk kan de to dramaturger selvfølgelig 
sagtens have haft stor og gavnlig indflydelse på forestillingens 
udformning. Men som tilskuer ved jeg faktisk ikke, hvor jeg skal få
øje på deres forskningsblikke som afgørende og synlige aftryk i 
værket. 
Det skyldes måske, at jeg er en diskriminationsblind ciskvinde – 
og fordi jeg heller ikke forstår de sprogligt forvrøvlede stedord 
’de/dem’ om ikkebinære transpersoner. Men for mig at se har Tim 
Rushtons koreografi en kvalitet og integritet, der er hævet over 
definitioner af køn og seksualitet – også i denne forestilling om 
kønsidentitet. I mine øjne skaber Tim Rushton simpelthen 
følelsesstærk dans om mennesker.
I sin visuelle indpakning er forestillingen dog lidt 
uforløst. Scenografien af Sarah Fredelund virker rodet og 
skitseagtig. I åbningsscenen sidder Lili Elbe sammen med sin 
elskede Gerda Wegener på en seng med eksotiske lagner, mens 
nogle personer hænger forskellige malerier op med bagsiden ud 



mod publikum. Men malerierne vendes aldrig om mod publikum. 
Det virker ikke halvkvædet. Til gengæld er der en 
skøn kønssymbolik i Åsa Gjerstads smukke og farveklare kostumer
– og hendes mandesnøresko og kvindesko med høje hæle er 
blevet til kønskendetegn, der er til at forstå.
Danserne omfavnes af et lydligt univers af Christian Tronhjem, der
har skabt en uhyggelig lydverden, hvor reallyde i slægt med 
forstærkede klipsemaskiner blandes med klassiske klavertoner fra
en verden, som Lili Elbe måske forsøger at fortrænge: En 
psykologisk lydkomposition med makabre metalliske lyde af 
noget, der hakkes i stykker.
Premieren i torsdags foregik på Vejle Musikteater, der er 
koproducent med Holstebro Dansekompagni. At 
verdenspremieren blev afholdt i Vejle var særligt skønt, fordi Lili 
Elbe netop voksede op i fortidens Vejle, hvor hun ikke passede 
ind. Turnélisten viser desuden, at teatre over hele landet nu 
ønsker at vise denne danseforestilling. Fordømmelse er ved at 
blive erstattet af forståelse og nysgerrighed.
Det skulle Lili Elbe lige have vidst.
’The Danish Girl’. Baseret på en roman af David Ebershof. 
Koreografi: Tim Rushton. Musik: Christian Tronhjem. Scenografi og
lysdesign: Sarah Fredeund. Kostumer: Åsa Gjerstad. Dramaturgi 
og research: Storm Møller Madsen og Levi Stray. Holstebro 
Dansekompagni i koproduktion med Vejle Musikteater. På turné, 
blandt andet 2. november i Nykøbing Falster og 3. november i 
Helsingør Teater og 4. november i Trommen i Hørsholm, til 2. 
december 2021.
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