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Oscarbelönade filmen 
The Danish Girl

En brittisk-amerikansk dramafilm baserad på en roman med samma
namn av David Ebershoff. Filmen är en kärlekshistoria och är 
inspirerad av de danska konstnärerna Einar Wegener (Lili Elbe) och
Gerda Gottliebs (Wegener) liv. Filmen skildrar det goda livet i
Köpenhamn på 1920-talet. Berättelsen är om en stor förändring i
deras äktenskap och om hur båda parterna handskas med detta.

Oscarbelönade filmen 
The Danish Girl

Utåt visar Einar enbart sin kvinnliga sida nume-
ra och Gerda försöker navigera i sitt förändrade
förhållande till Einar.

Einar börjar att söka hjälp från psykologer
men ingen ger något resultat. Så småningom
möter Einar och Gerda Doktor Warnekros.
Han har träffat ett flertal som är fysiskt manliga
men identifierar sig som kvinna. Einar bestäm-
mer sig för att åka till Tyskland och bli opererad
av Dr Warnekros. Einar Wegener anses vara 
den första personen i världen som genomgått
könskorrigering.

Handlingen i korthet
Porträttkonstnären 
Gerda Gottlieb träffar 
landskapsmålaren Einar 
Wegener på Det Kong-
elige Danske Kunst-
akademi i Köpenhamn. 
Efter en kort tid gifter 
de sig och skaffar en 
stor lägenhet som bl a 
rymmer ateljéer till 
dom båda.

Vid ett tillfälle är Gerdas kvinnliga modell 
försenad och då ber hon sin man posera för en
målning hon arbetar med.

Det är nu allting kommer upp till ytan.

Pikanta kvinnomålningar
Gerda Gottlieb (Wegener)
fick sitt genombrott som
tecknare då hon vann tid-
ningen Politikens tecknings-
tävling. Därefter började 
hon att göra akvareller.    

Pikanta akvareller med 
lätt dekadanta och deprave-
rande kvinnotyper. I den 
gyllene perioden för art 
deco på 1920-talet nådde 
Gerda stora framgångar 
i Paris.

Slut på måleriet
Efter examen från konstskolan var Einar
Wegener (Lili Elbe) mest verksam som illustra-
tör och landskapsmålare. Efter att paret flyttat
till Paris och med Gerdas framgångar valde
Einar att lägga penslarna på hyllan. Einars yttre
förvandling till kvinna gjorde att han valde att
bli ett stöd för hustrun, dels genom att vara hen-
nes kvinnliga modell, ta hand om ekonomin och
hjälpa till med hennes utställningar.

En av Gerda 
Wegeners 
akvarellmålningar.

Att posera som kvinna avslöjar Einars livslånga
könsidentitet som en kvinna. Han vill lämna
identiteten som Einar. Den som han har kämpat
för att upprätthålla hela sitt liv. Gerda och Einar
bestämmer sig att flytta till Paris. Gerdas por-
trättmålning av Einar som kvinna väcker stor
uppmärksamhet från konsthandlarna i Paris.
Ingen av Gerdas målningar hade tidigare fått så
stor uppmärksamhet.

Gerda Gottlieb
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