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Den ædle skøge 

Foreløbig 166 år med Kameliadamen

 
A F  H A N S  H E RT E L

 
Kameliadamen er verdenslitteraturens første escort girl – og 
stadig den mest berømte. 

I samtiden var hun kendt som Marie Duplessis, siden under 
kunstnernavnene Marguerite Gautier og Violetta Valéry. Og 
en kunstner var hun i den kategori, der på fransk hedder les 
grandes horizontales – de, der tjener til føden i liggende stil-
linger. 

Hun kaldes hetære og kurtisane, ikke skøge. Med moderne 
ord: ikke call girl, men escort girl, for hun lod sig ikke tilkalde. 
Rige mænd stod i kø og ville netop eskorteres af hende. Jo 
synligere, jo bedre. Hun var et statussymbol, men som myte 
blev hun hævet over sit erhverv, fordi hun viste ægte følelse 
og fik en romantisk død.

Virkelighedens Kameliadame 
Virkelighedens Alphonsine Rose Plessis kom fra folket downs-
tairs, helt bogstaveligt: hendes far var concièrge, det vil sige 
portner, og med skønhed og intelligens gjorde hun lynkarriere 
upstairs som Marie Duplessis. Fra de 18 år fik hun smag for det 
søde liv og var belejret af fornemme herrer, der tiggede om at 
måtte finansiere hendes forbrug – til gengæld for de horison-
tale modydelser og for at kildre deres forfængelighed.

Unge Alexandre Dumas – ”uægte” søn af den store Alexandre 
Dumas med De tre musketerer – mødte hende, da hun var 20 
og han 19½. Han blev hendes fattige amant de coeur, hjer-
teelsker, som franskmændene så kønt siger, men efter et år 
brød han med hende i jalousi. 

Hun trøstede sig med blandt andre komponisten Franz Liszt og 
blev hemmeligt gift med en adelig beundrer, men hun var syg 
og søgte til tyske bade. Tilbage i Paris døde hun i 1847 i sit hus 
på Boulevard Madeleine, dybt forgældet. To velyndere fulgte 
kisten til kirkegården på Montmartre.

Hun var både berømt og berygtet – ”hendes død blev en begi-
venhed, som man talte om i tre dage,” skrev journalisten Jules 
Janin spydigt. Det blev en ny event, da hendes kreditorer solgte 

hendes efterladte ejendele – på auktion for at jobbe priserne 
op. Nysgerrige hyæner sloges om hendes smykker, kjoler og 
bohave. 

Den litterære Kameliadame 
Størst udbytte fik unge Alexandre Dumas, der omsatte de-
res historie til romanen La Dame aux camélias i 1848. Den 
udkom et år efter Marie Duplessis’ død og blev bestseller på 
alverdens sprog. Den kom på dansk allerede i 1849 og mange 
gange siden. 23 år gammel var forfatteren berømt og sin fars 
stolthed.

Romanen kalder parret Marguerite Gautier og Armand Duval. 
Historien berettes af Armands ven som jeg-fortælleren, der 
skal overbevise læseren om, at dette er skinbarlig sandhed, 
og at de indlagte breve er autentiske. Fortælleren forsikrer os, 
at han nærer ”uudtømmelig sympati for kurtisanerne” og ”den 
noble ulykke”.

Kameliadamen skildres som en åbenbaring: stenkulsort hår, 
madonna-ansigt, åndfuld næse, rosenrøde næsebor, der 
”åbner sig svagt i brændende længsel mod det sanselige liv”. 
Hun afgiver ”en velduft som visse flaconer fra Orienten”, og til 
hendes naturtalent hører den kombination, som Alfred Hitch-
cock krævede af blondinerne i sine film: ”a lady in the dining 
room and a whore in the bedroom”.

Marguerites smag for baller, modetøj, diamanter og luksus-
vogne kræver 100.000 francs og tre-fire rige elskere om året, 
og hun bliver suveræn til at varpe besværlige og ubetalings-
dygtige beundrere af. Som hun siger: ”Hvis jeg skulle høre på 
alle dem, der er forelskede i mig, fik jeg ikke engang tid til at 
spise til middag.”

Efter fem år i kynisk vellevned rammes hun dels af tuber-
kulose, dels af kærlighedens berømte lynnedslag. Brystsygen 
giver hende en udstråling af ”febrilt begær”, der også kaster 
glans over hendes sponsorer. Værre er, at hjerteelskeren får 
nøgle til hendes lejlighed, men hverken kan betale hende el-
ler styre det, han kalder ”safternes sympati” – og dermed ikke 
sin jalousi over for de nødvendige velyndere.

Marguerite og Armand stikker af i et halvt års hyrdeidyl på 
landet, med ham som en hund ved hendes fødder. Men hen-
des kreditorer vil ikke høre om gældssanering, og Armands 
far kræver et brud for anstændighedens og økonomiens 
skyld. Hun ofrer sig, uden at forklare Armand hvorfor, og han 
hævner sig ved at ydmyge hende. De forsones pr. brev, men 
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han når ikke hjem til hendes dødsleje, og hun dør ensom og 
forpint. I ruelse konkluderer Armand: ”Den pige var en engel.”

Det er svært at referere helt uden ironi. På den ene side er 
det en ægte tragedie om to elskende, der går fejl af hinan-
den, fordi penge og konventioner spærrer. På den anden side 
pisker Dumas historien godt op med sentimentalitet, kirke-
gårdsuhygge og erotisk pikanteri, og han fortsætter tydeligt 
en ældre tåreperser: abbed Prévosts Manon Lescaut fra 1731 
om den ædle skøge. Også hos Dumas bevarer synderinden 
sin ægte drift uspoleret af den professionelle rovdrift, og gen-
nem Den Rene Kærlighed genopstår hun renset, i ny uskyld. 
Det er næsten et mirakel på linje med Jomfru Marias ube-
smittede undfangelse.

Myten Kameliadamen 
Men Marguerite Gautier, der aldrig kom til at hedde Duval, 
blev elsket af publikum som luderen med den rene følelse, 
der først gør social karriere og så ofrer sig for borgerdyden. 

Tre år efter successen omskrev Dumas sin roman til skue-
spillet Kameliadamen. Det blev først forbudt som usædeligt, 
men kejser Napoleon den Tredje tillod det opført – med 
bragende succes. Det gav et nøglehulskig ind i demimonden 
– halvverdenen på grænsen mellem den tiltrækkende usæ-
delighed og det såkaldt gode selskab, der finansierer synden, 
og dermed kom dette senromantiske melodrama til at åbne 
for 1850’ernes realistiske teater. Dumas fulgte op med andre 
moralske dramaer om pikante temaer: prostitution, utroskab 
og forbudne frugter – som Le Fils naturel (Den uægte søn, 
1858), der bygger på hans egen skæbne som sin berømte 
fars først sent anerkendte søn.

Og så fulgte to mirakler, der sendte Kameliadamen ud i det 
store tidløse kredsløb som myte. Det første mirakel var, at en 
af tilskuerne ved premieren i Théâtre de Vaudeville i Paris i 
1852 var en stor italiensk operakomponist: Giuseppe Verdi. 
Han omsatte rask Kameliadamen til La Traviata (kvinden på 
afveje) og forenklede handlingen. Vigtigst er, at han i tredje 
akt lod den døende Violetta – det var Marguerite Gautier på 
italiensk – og Alfredo (Armand) mødes, forsones og synge 
duet om at flygte fra den fordærvede storby, lige før hun dør. 
Det er den version af dramaet, de fleste kender.

Det andet mirakel er, at Kameliadamen fortsatte sit efterliv 
i mange udgaver og medier. Rollen har tiltrukket en stribe 

store divaer på teater og film, fra Sarah Bernhardts gæstespil i 
New York i 1880 (dér ville man gerne have siddet i parkettet!) 
til Greta Garbo og Isabelle Huppert. For ikke at tale om, hvor-
dan La Traviata har udfordret store instruktører og sopra-
ner – som Luchino Viscontis opsætning på La Scala i Milano i 
1955 med Maria Callas (dér ville man også gerne have været 
med!). Og så er myten altså blevet til dans med John Neu-
meiers ballet, der siden 1978 har stået på det internationale 
repertoire, også i tv-udgave.

Romantisk død uden paparazzi 
Kameliadamens mere end 150-årige historie – på papir, på 
scenen, på lærred og skærm – er fuld af ironi. Det er ironisk, 
at forfatteren blev en holden mand på dramaet om en holdt 
kvinde, og hvad det samlet har indspillet ville have kunnet 
dække Marguerites gæld nogle millioner gange. 

Unge Dumas’ historie vipper på kanten af kitsch. Ironien er, at 
romanen blev overstrålet af dramaet – og dramaet blev over-
strålet af Verdis opera. Når de store stjerner har spillet, sunget 
og danset Marguerite og Violetta, er Dumas’ tåreperser mira-
kuløst blevet transformeret til ægte følelse og høj kunst. 

Den oprindelige Kameliadame var en ægte professionel, en 
præmoderne narcissist – den første af en stribe emancipere-
de kvinder, hvis erotiske frigjorthed blev straffet med døden. 
Vi har set disse moderne kvinder på film – veluddannede 
man-eaters som Glenn Close i Fatal Attraction. Og vi har set 
dem i den såkaldte medievirkelighed, hvor både stjerner og 
prinsesser må have krisehjælp, fordi de konstant belejres af 
sladderpressen – under dobbeltsengen, med telelinse i nabo-
huset eller med på en illegal lytter på mobilen. 

Kameliadamen fik lov til at dø en ensom, romantisk død med 
ganske almindelige blodspytninger i stedet for at ramle ind 
i en betonpille under Pont d’Alma, forfulgt af paparazzier og 
derefter få kranse fra alle mediekongerne. Kameliadamen 
var fra en tid, da rige mænd underholdt frække damer – ikke 
omvendt. 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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