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et såg inte ut som en stad på randen 
till krig; än mindre som huvudstaden 
i ett land som knappt tre månader ti-

digare slitits från ett kungarike och införli-
vats i ett annat. Bryssel i juni 1815 såg ut att 
vara dekorerat till fest med en livlig mark-
nad full av färgglada stånd och kulört måla-
de, öppna vagnar som rullade nedför de bre-
da gatorna för att skeppa sin last av 
societetsdamer och deras döttrar till viktiga 
sociala tillställningar. Ingen kunde ha gissat 
att kejsar Napoleon var på marsch och kun-
de slå läger i utkanten av staden vilket ögon-
blick som helst.

Inget av detta var av något större intresse 
för Sophia Trenchard när hon knuffade sig 
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genom folkvimlet på ett sätt som var så mål-
medvetet att det var svårt att tro att hon en-
dast var arton år gammal. Liksom andra unga 
kvinnor från bättre familjer, särskilt i ett 
främmande land, åtföljdes hon av sin jung-
fru, Jane Croft, som med sina tjugotvå år var 
fyra år äldre än Sophia. Om någon av dem 
kunde sägas skydda den andra från att få en 
smärtsam knuff från en annan fotgängare 
skulle det dock vara Sophia, som såg ut att 
vara redo för vad som helst. Hon var söt, 
mycket söt till och med, på det klassiska 
blonda och blåögda engelska viset. Men 
munnens skarpa kurva klargjorde att just den 
här unga damen inte behövde sin mors tillå-
telse att ge sig ut på äventyr. ”Var snäll och 
skynda dig, annars hinner han gå iväg till 
lunch och vår resa kommer att ha varit förgä-
ves.” Hon befann sig i den period i livet som 
nästan alla måste gå igenom, då barndomen 
är över och en falsk mognad, obehindrad av 
erfarenhet, ger en känsla av att allt är möjligt 
tills det verkliga vuxenlivet inträder och be-
visar att så sannerligen inte är fallet.

”Jag går så fort jag kan, fröken”, mumla-
de Jane och som för att bevisa sanningshal-
ten i hennes ord blev hon knuffad bakåt av 
en jäktad husar som hade så bråttom att han 
inte ens stannade till för att se om hon gjort 
sig illa. ”Det är som ett slagfält här.” Jane var 
ingen skönhet som sin unga matmor, men 
hon hade ett livligt ansikte, starkt och röd-
blommigt, även om det möjligen passade 
bättre på landsbygden 
än på stadens gator.

Hon var mycket be-
stämd på sitt eget vis 
och Sophia tyckte om 
henne för det.

”Var inte så vek.” 
Sophia hade nästan 
nått sitt mål. Hon tog 
av från huvudgatan, in 
på en gård som kanske 
en gång varit en boskapsmarknad, men som 
nu rekvirerats av armén för vad som såg ut 
som ett proviantförråd. Lådor, säckar och 
tunnor lastades av från stora vagnar och bars 
in i de omgivande magasinen, och därtill en 
konstant ström av officerare från varje tänk-
bart regemente som gick omkring i grupper, 
diskuterade och ibland grälade.

En anslående ung kvinna och hennes jung-
fru väckte naturligtvis en smula uppmärk-
samhet och konversationen näst intill avstan-
nade för ett ögonblick. ”Låt inte mig störa”, 
sa Sophia och såg sig lugnt omkring. ”Jag är 
här för att träffa min far, herr Trenchard.”

En ung man steg fram. ”Hittar ni vägen, 
fröken Trenchard?”

”Det gör jag. Tack så mycket.” Hon gick 
mot en av entréerna till huvudbyggnaden, 
den som såg mest betydelsefull ut, och följd 
av den darrande Jane gick hon uppför trap-
pan till andra våningen. Där fann hon fler of-

ficerare, som tydligen väntade på att få audi-
ens, men detta var ett regelsystem som 
Sophia inte var beredd att underordna sig. 
Hon öppnade helt sonika dörren. ”Stanna 
här”, sa hon. Jane tog ett steg tillbaka och 
fann att hon inte hade något emot männens 
nyfikna blickar.

Rummet Sophia kom in i var stort, ljust 
och rymligt med ett brett mahognyskrivbord 
och andra möbler i samma stil, men det var 
en plats för handel snarare än sällskapsliv, 
arbete snarare än lek. I ett hörn stod en kor-
pulent man strax över fyrtio och förmanade 
en elegant klädd officer. ”Vem i hela helve-
tet vågar störa mig!” Han vände sig hastigt 
om, men vid åsynen av dottern svängde hans 
humör tvärt och ett rart leende lyste upp det 
nyss arga, röda ansiktet. ”Nå?” sa han. Men 
hon såg på officeren. Hennes far nickade. 
”Kapten Cooper, ni måste ursäkta mig.”

”Jag förstår, Trenchard, men...”
”Trenchard?”
”Herr Trenchard. Men vi måste ha mjölet 

före kvällen.”
”Min överordnade fick mig att lova att inte 

återvända utan det.”
”Och jag lovar att göra mitt allra bästa, 

kapten.” Officeren var tydligt irriterad men 
nödgad att acceptera detta eftersom han inte 
kunde förvänta sig mer. Med en nick drog 
han sig tillbaka och fadern var ensam med 
sin flicka. ”Har du den?” Hans upphetsning 
var påtaglig. Det var något charmigt med 

hans entusiasm,  den-
ne runde, tunnhårige 
affärsmagnat som 
plötsligt var lika spänd 
som ett barn på julaf-
ton.

Mycket långsamt, 
för att verkligen njuta 
av ögonblicket, öpp-
nade Sophia sin redi-
kyl och tog försiktigt 

upp några fyrkanter av vit papp. ”Jag har 
tre”, sa hon triumferande. ”En till dig, en till 
mamma och en till mig.”

Han nästan slet dem ur hennes hand. Inte 
ens om han hade varit utan vatten och mat i 
en månad kunde han varit mer angelägen.

Kopparstickstrycket var enkelt och elegant.

Hertiginnan av Richmond
I hemmet
23 Rue de la Blanchisserie
torsdag 15 juni, 1815
Ekipage klockan tre
Dans klockan tio

Han stirrade på kortet. ”Jag antar att Lord 
Bellasis kommer att dinera där?”

”Hon är hans moster.”
”Självklart.”
”Det kommer inte att vara någon middag. 

Ingen riktig. Bara familjen och några perso-

ner som är på besök hos dem. De säger all-
tid att det inte är någon middag, men oftast 
är det det.”

 ”Förväntade du dig inte att bli bjuden?”
Han hade drömt om det, men inte förvän-

tat sig det. ”Nej, nej. Jag är tillfreds som det 
är.”

”Edmund säger att det kommer att serve-
ras en supé någon gång efter midnatt.”

”Kalla honom inte Edmund så att någon 
annan än jag hör det.” Men hans humör var 
muntert igen, den tillfälliga besvikelsen re-
dan sopad åt sidan av tanken på vad som låg 
framför dem. ”Du måste gå hem till din mor. 
Hon kommer att behöva varenda minut för 
att förbereda sig.”

Sophia var för ung och full av oförtjänt 
självförtroende för att vara riktigt medveten 
om det enorma i vad hon lyckats uppnå. 
Dessutom var hon mer praktisk när det gäll-
de dessa saker än sin lättimponerade far. 
”Det är försent att låta sy upp något.”

”Men inte för sent att se till att allt håller 
adekvat standard. Hon kommer inte att vil-
ja gå.”

”Men det måste hon.”
Sophia började gå mot dörren när en an-

nan tanke slog henne.
”När ska vi berätta för henne?” sa hon och 

såg uppfordrande på sin far. Han hade inte 
förväntat sig frågan och började plocka med 
guldkedjan till sitt fickur. Det var ett märk-
ligt ögonblick. Allt var precis som det varit 
en sekund tidigare och ändå hade tonen och 
atmosfären på något sätt förändrats. Det 
skulle ha varit uppenbart för vilken utom-
stående betraktare som helst att ämnet de 
diskuterade plötsligt var allvarligare än 
klädvalet till hertiginnans bal.

Trenchard var mycket bestämd i sitt svar. 
”Inte än. Allt måste skötas korrekt. Vi bör 
låta honom hålla i taktpinnen. Gå nu. Och 
skicka in den där lallande idioten igen.” Sop-
hia gjorde som hon var tillsagd och slank ut 
ur rummet, och James Trenchard försjönk 
genast i tankar så fort han lämnats ensam. 

Forts på nästa sida
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Rop och skrik hördes från gatan nedanför 
och han gick bort till fönstret och fick se en 
officer och en handlare som grälade.

Sedan öppnades dörren och kapten Coo-
per kom in. Trenchard nickade åt honom. 
Det var dags att sätta igång igen.

Sophia hade rätt. Hennes mamma ville 
inte gå på balen. ”Vi har bara fått inbjudan 
för att någon annan har tackat nej.”

”Vad spelar det för roll?”
”Det är så fånigt.” Fru Trenchard skakade 

på huvudet. ”Vi kommer inte att känna en 
levande själ där.”

”Pappa kommer att känna folk.”
Anne Trenchard blev ibland irriterad på 

sina barn. De visste så lite om livet, trots de-
ras uppenbara arrogans. Ända sedan barn-
domen hade de skämts bort, mest av sin far, 
tills de båda tog det goda livet för givet och 
knappt skänkte det en 
tanke. De visste inget 
om den resa deras för-
äldrar gjort för att nå sin 
nuvarande ställning, 
medan deras mor min-
des varje litet, törnför-
sett steg. ”Han kommer 
att känna en del office-
rare som kommer till hans kontor för att ge 
honom order. De i sin tur kommer att häpna 
över att upptäcka att de delar balsal med 
mannen som förser deras mannar med bröd 
och öl.”

”Jag hoppas att du inte kommer att prata 
på det sättet med Lord Bellasis.”

Fru Trenchards ansikte mjuknade en 
aning. ”Min kära flicka”, hon tog dotterns 
hand i sin. ”Se upp för luftslott.”

Sophia ryckte åt sig sina fingrar. ”Du tror 
förstås inte att han har ärbara avsikter.”

”Tvärtom, jag är säker på att Lord Bella-
sis är en ärbar man. Han är definitivt en an-
genäm person.”

”Men då så.”
”Men han är äldste sonen till en earl. Han 

kan inte välja sin hustru enbart med hjärtat. 
Jag är inte arg. Ni är båda unga och vackra 
och ni har njutit av en liten flirt som inte ska-
dat någon av er. Hittills.” Betoningen på det 
sista ordet var en tydlig indikation på vart 
hon var på väg. ”Men det måste få ett slut 
innan det blir något skvaller kring det hela, 
Sophia, annars blir det du som råkar illa ut, 
inte han.”

”Och det säger dig ingenting att han har 
skaffat oss inbjudningar till sin mosters bal?”

”Det säger mig att du är en ljuvlig tös och 
att han gärna vill göra dig till viljes. Han 
kunde inte ha kommit undan med ett sådant 
här förfarande i London, men i Bryssel är 
allt färgat av kriget och de gängse reglerna 
gäller inte.”

Det sista irriterade Sophia mer än någon-

sin. ”Du menar att vi enligt de gängse reg-
lerna inte vore acceptabla som sällskap åt 
hertiginnans vänner?”

Fru Trenchard var, på sitt sätt, lika stark 
som sin dotter. ”Det är exakt vad jag menar 
och du vet att det är sant.”

”Pappa skulle inte hålla med.”
”Din far har på ett lyckosamt sätt färdats 

långt, längre än många människor ens kan 
föreställa sig, och därför har han svårt att se 
de naturliga barriärer som kommer att hin-
dra honom från att komma längre. Var nöjd 
med vilka vi är. Din far har lyckats väl i värl-
den. Det är något för dig att vara stolt över.”

Dörren öppnades och fru Trenchards kam-
marjungfru kom in, bärande på en klänning 
för aftonen. ”Kommer jag för tidigt, frun?”

”Nej, nej Ellis. Kom in. Vi var färdiga, el-
ler hur?”

”Om du säger det så, mamma.” Sophia 
lämnade rummet, men det bestämda sättet 

på vilket hon sköt fram 
hakan visade att hon var 
långt ifrån besegrad.

Ellis utförde sina 
sysslor under total tyst-
nad, men det var uppen-
bart att hon brann av ny-
fikenhet över vad grälet 
hade handlat om. Anne 

höll henne på halster en stund innan hon sa 
något. Hon väntade medan Ellis knäppte upp 
hennes eftermiddagsklänning så att hon 
kunde låta den glida av axlarna.

”Vi har blivit inbjudna till hertiginnan av 
Richmonds bal den femtonde.”

”Nej, vad är det ni säger?!” Mary Ellis var 
vanligtvis mer än kompetent när det gällde 
att dölja sina känslor, men denna otroliga in-
formation fick henne ur balans. Hon åter-
hämtade sig raskt. ”Ja, jag menar att vi mås-
te fatta beslut om fruns klänning. Jag 
kommer att behöva tid att förbereda den, om 
den ska vara helt rätt.”

”Vad sägs om den i mörkblått siden? Den 
har inte varit ute så mycket den här säsong-
en. Kanske kunde ni hitta någon svart spets 
till halsen och ärmarna för att ge den ett li-
tet lyft.” Anne Trenchard var en praktisk 
kvinna men inte helt renons på fåfänga. Hon 
hade behållit sin figur, och med sin nätta pro-
fil och sitt rödbruna hår kunde hon sanner-
ligen kallas vacker. Hon lät bara inte sin 
medvetenhet om det förleda henne att begå 
dumheter.

Ellis knäböjde för att hålla en aftonklän-
ning i vetefärgad taft öppen för sin matmor 
att kliva i. ”Och smycken, frun?”

”Dem har jag inte riktigt tänkt på. Jag bär 
vad jag har, antar jag.” Hon vände sig om för 
att låta jungfrun börja knäppa klädesplagget 
med förgyllda nålar längs ryggen. Hon hade 
varit hård mot Sophia, men hon ångrade sig 
inte. Sophia levde i en drömvärld, som sin 
far, och drömmar kunde skapa stora problem 

om man inte såg upp. Anne log, nästan mot 
sin vilja. Hon hade sagt att James färdats en 
lång väg, men ibland tvivlade hon på att ens 
Sophia förstod hur lång den var.

”Jag förmodar att Lord Bellasis ordnat bil-
jetterna till balen?” Ellis kikade upp från sin 
hukande ställning vid Anne Trenchards föt-
ter, där hon bytte hennes skor.

Frågan irriterade Anne. Varför skulle en 
tjänsteflicka undra högt varför de blivit in-
kluderade på en sådan magnifik gästlista? 
Eller varför de var inbjudna till något över-
huvudtaget? Hon valde att tyst ignorera frå-
gan. Men det fick henne att begrunda hur 
märkligt deras liv i Bryssel var och hur sa-
ker och ting hade förändrats för dem sedan 
James hamnat i den store hertigen av Wel-
lingtons gunst. Det var förvisso så att hur 
stor bristen än var, hur våldsamt slaget än 
var, hur barlagd landsbygden än var kunde 
James alltid få fram proviant någonstans 
ifrån. Hertigen kallade honom ”Trollkar-
len”, och det var vad han var, eller verkade 
vara. Men framgången hade bara eldat på 
hans allt överskuggande ambition att klätt-
ra på societetsstegen och klättrandet hade 
blivit värre. James Trenchard, en handels-
mans son, som Annes egen far förbjudit hen-
ne att gifta sig med, tyckte att det var den na-
turligaste sak i världen att de skulle umgås 
med en hertiginna. Anne skulle ha kallat 
hans ambitioner löjliga, om det inte vore för 
det faktum att de hade en kuslig vana att bli 
besannade.

Anne var mycket bättre utbildad än sin 
man – som dotter till en skollärare föll det 
sig naturligt – och när de träffades var hon 
ett parti svindlande högt ovanför hans stånd. 
Nu visste hon mycket väl att han hade 
sprungit om henne med råge. Faktiskt hade 
hon börjat undra hur mycket längre hon kun-
de hoppas följa med längs hans otroliga resa 
mot toppen. Skulle hon, när barnen var upp-
vuxna, kanske dra sig tillbaka till en enkel 
stuga på landet och låta honom kämpa sig 
uppför berget ensam? Ellis var självklart 
medveten om att hennes matmors tystnad 
betydde att hon sagt något hon inte borde. 
Hon funderade på att säga någonting smick-
rande för att bli förlåten, men bestämde sig 
sedan för att vara tyst och låta stormen blå-
sa förbi av sig själv.

Dörren öppnades och James tittade in. 
”Har hon berättat för dig? Han gjorde det.”

Anne slängde en blick på sin kammar-
jungfru. ”Tack, Ellis. Kom tillbaka om en li-
ten stund.”

Ellis drog sig tillbaka. James kunde inte 
låta bli att le. ”Du klagar på att jag tror mig 
vara finare än jag är, men ditt sätt att avfär-
da jungfrun påminner mig om själva herti-
ginnan.”

Anne svarade irriterat: ”Det hoppas jag 
verkligen inte.”

”Varför inte? Vad har du emot henne?”

Forts från föreg sida
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”Jag har inget emot henne av det enkla 
skälet att jag inte känner henne, och det gör 
inte du heller.” Anne var angelägen om att 
föra in en verklighetsförankring i detta ab-
surda och vådliga trams. ”Och det är anled-
ningen till att vi inte bör tvinga oss på den 
stackars kvinnan och ta upp platser i hennes 
fullsatta balsal, som istället borde ha förlä-
nats hennes egen umgängeskrets.”

Men James var för upprymd för att låta sig 
nedslås. ”Det där menar du väl ändå inte?”

”Det gör jag, men jag vet att du inte tän-
ker lyssna.”

Hon hade rätt. Hon kunde inte hoppas 
dämpa hans munterhet. ”Vilken chans detta 
är, Annie. Hertigen kommer att vara där, vis-
ste du det? Två hertigar, för den delen. Min 
chef och vår värdinnas make.”

”Jag antar det.”
”Och regerande prinsar också.” Han hej-

dade sig, bräddfull av entusiasm över allt-
sammans. James Trenchard, som började 
med ett marknadsstånd i Covent Garden, 
måste göra sig redo att dansa med en prin-
sessa.

”Du får absolut inte bjuda upp någon av 
dem. Du skulle bara göra oss båda till åtlöje.”

”Vi får se.”
”Jag menar det. Det är illa nog att du upp-

muntrar Sophia.”
James rynkade pannan. ”Du tror det kan-

ske inte, men pojken menar allvar. Jag är sä-
ker.”

Anne skakade otåligt på huvudet. ”Du kan 
verkligen inte vara säker. Lord Bellasis själv 
kanske tror att han menar allvar, men han är 
utom räckhåll för henne. Han bestämmer 
inte över sitt eget öde och inget gott kan 
komma av det hela.”

Ett skrammel hördes från gatan och hon 
gick för att se vad det var. Sovrumsfönstret 
vette mot en bred och trafikerad gata. Ned-
anför marscherade några soldater förbi och 
solen glimmade i de scharlakansröda uni-
formernas gyllene knappar. Så märkligt det 
är, tänkte hon, när allt tyder på att slag 
närsomhelst ska komma att utkämpas så 
nära inpå, att vi diskuterar en bal.

”Jag håller inte med dig.” James gav inte 
upp så lätt.

Anne vände sig inåt rummet igen. Hennes 
make hade en min som en trotsig fyraåring. 
”Men så är det i alla fall. Och om hon kom-
mer till skada på grund av dessa dumheter 
kommer jag att hålla dig personligen ansva-
rig.”

”Jaha.”
”Och detta att utpressa den stackars yng-

lingen att tigga inbjudningar till oss från sin 
moster  det är så outsägligt förödmjukande.”

James hade fått nog. ”Du får inte förstöra 
det här. Det tilllåter jag inte.”

”Jag behöver inte förstöra det. Det kom-
mer att förstöra sig självt.”

De hade kommit till vägs ände. Han stor-

made iväg för att byta om till middagen och 
hon ringde i klockan efter Ellis.

Anne var missbelåten med sig själv. Hon 
tyckte inte om att gräla och ändå var det nå-
got med hela uppträdet som gjorde att hon 
kände sig undergrävd. Hon tyckte om sitt 
liv. De var rika nu, framgångsrika, eftertrak-
tade i Londons affärskretsar, och ändå envi-
sades James med att förstöra saker genom 
att alltid vilja ha mer. Hon skulle fösas in i 
en ändlös rad av salonger där de varken var 
omtyckta eller uppskattade. Hon skulle bli 
tvungen att konversera 
med män och kvinnor 
som i sitt stilla  eller inte 
så stilla sinne föraktade 
dem. Och allt detta när 
de, om James bara tillät 
det, kunde ha levt i en at-
mosfär av bekvämlighet 
och respekt. Men hon 
visste att hon inte kunde 
hejda sin make. Det kunde ingen. Sådan var 
hans natur.

Så mycket har skrivits om Hertiginnan av 
Richmonds bal under åren att den har anta-
git storslagenheten hos en magnifik krö-
ningsparad för en medeltida drottning. Den 
har figurerat i otaliga fiktiva verk och varje 
ny avbildning av kvällen har varit mer gran-
dios än den förra. På Henry O’Neils målning 
från 1868 hålls balen i en enorm, fullsatt pa-
latssal inramad av gigantiska marmorpela-
re. De till synes hundratals gästerna gråter 
av sorg och skräck men ser ändå mer glamo-
rösa ut än skådespelarna på kungliga teatern. 
Men liksom så många andra ikoniska, his-
toriska händelser såg verkligheten helt an-
norlunda ut.

Hertigparet Richmond hade bosatt sig i 
Bryssel, dels som en besparingsåtgärd för 
att hålla nere sina omkostnader genom att 
tillbringa några år utomlands, dels för att 
visa solidaritet med sin mycket gode vän 
hertigen av Wellington, som hade sina 
högkvarter där. Richmond, som 
själv varit militär, fick i uppgift 
att organisera försvaret av 
Bryssel om det värsta skulle 
hända och fienden skulle 
invadera. Han visste att 
uppdraget mestadels 
skulle vara av adminis-
trativ karaktär, men det 
var ett arbete som be-
hövde utföras och det 
skulle ge honom till-
fredsställelsen att kän-
na att han var en del av 
krigsmakten och inte 
bara en loj iakttagare. De 
senare fanns det fullt till-
räckligt av i staden.

Bryssels palats var få och de 

flesta var redan upptagna, så slutligen valde 
paret ett hus som tidigare bebotts av en väl-
känd drosktillverkare. Det låg på Rue de la 
Blanchisserie, Tvättgatan, vilket föranledde 
Wellington att döpa Richmonds nya hem till 
Tvätthuset, ett skämt hertiginnan uppskatta-
de något mindre än sin make. Till vänster om 
ytterdörren fanns en stor, laduliknande sal 
som varit droskbyggarens utställningshall. Ett 
litet kontor där kunderna valt stoppning och 
andra extra tillbehör ledde dit in. Det lilla rum-
met har, i hertigparets tredje dotter Lady Ge-

orgiana Lennox memo-
arer, dock förvandlats 
till en entréhall. Utrym-
met där droskorna hade 
visats upp var tapetserat 
med rosentapeter och 
rummet ansågs duga för 
en bal.

Hertiginnan av Rich-
mond hade tagit hela sin 

familj med sig till kontinenten  och särskilt 
flickorna längtade efter att något spännande 
skulle hända, därför planerades en fest. Men 
Napoleon, som rymt från sin exil på Elba ti-
digare samma år, lämnade Paris i början av 
juni för att leta upp de allierade styrkorna. 
Hertiginnan hade frågat Wellington om det 
verkligen var i sin ordning att hon planerade 
nöjen i detta läge och hon försäkrades att så 
var fallet. Det var faktiskt hertigens uttryckli-
ga önskan att balen skulle äga rum som en de-
monstration av den engelska självsäkerheten 
för att visa att inte ens damerna var särskilt 
rädda för den franske kejsaren och hans föl-
je, och därför vägrade skjuta på sina festlig-
heter. Men det visade sig inte falla så väl ut...
Läs fortsättningen i romanen Belgravia, 
som i dagarna har kommit ut på Printz 
Publishing!
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VI LOTTAR UT 10 ex av  
Julian Fellowes nya roman Belgra-

via. Bara svara rätt på följande  
fråga: I vilken stad ligger stads- 
delen Belgravia? Skicka svaret, 
tillsammans med ditt namn och 
din adress, till Hemmets Vecko-

tidning, 209 48 Malmö och 
märk kuvertet ”Belgravia 52”. 

Eller mejla det till tavling@hem-
mets.se och skriv ”Belgravia 52” 
i ämnesrutan. Senast 4 januari 

vill vi ha svaret.
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