
Vild med Downton Abbey? Find noget der ligner her 
(opdateret d. 24/9 2019) 
 
Bøger: 
 
Emma af Jane Austen  
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 482 sider  
Engelsk herregårdsroman fra begyndelsen af 1800-tallet om den smukke og velhavende Emma, der er 
så optaget af at spille Kirsten Giftekniv for andre, at hun er nær ved at forpasse sin egen chance for at 
opleve kærligheden. 
 
Huset Longbourn af Jo Baker  
Gyldendal, 2014. - 399 sider  
Downstairs-historie som giver et helt nyt perspektiv på upstairs-historien i "Stolthed og fordom". En 
velskrevet, spændende og rørende fortælling om livet for foden af trappen i Mr. og Mrs. Bennets 
husholdning. 
 
Troskabens bånd af Barbara Taylor Bradford 
Det Blå Hus, 2014. - 415 sider  
Familien Ingham lever i harmoni på deres gods Cavendon Hall. En dag voldtages familiens 17-årige 
datter Daphne, og hun bliver med barn. Hvordan skal æren og positionen bevares? Redningen bliver et 
ægteskab med den velhavende Hugo Stanton. 
Samhørende: Troskabens bånd; Cavendons døtre 
 
Paladsets hemmeligheder af Rebecca Deanj 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 411 sider  
Da amerikanske Delia bliver gift med den adelige Ivor Conisborough begynder et helt nyt liv for hende. 
Et liv med fest og ufattelig rigdom, men også et liv med svigt, hemmeligheder og utroskab. 
 
Jane Eyre af Charlotte Brontë 
Rosenkilde, 2015. - 2 bind  
Kærligheds- og dannelsesroman om Jane Eyre, en fattig og forældreløs pige, som efter en barsk 
opvækst bliver guvernante på et gods, hvor hun får brug for alt, hvad hun har af klogskab, 
uafhængighed og mod i sin komplicerede kærlighed til godsejeren. 
 
Stormfulde højder af Emily Brontë 
Gyldendal, 2015. - 350 sider  
Storladen romanklassiker om had, hævn og dæmonisk lidenskab. I begyndelsen af 1800-tallet vokser 
hittebarnet Heathcliff op som andenrangs familiemedlem på gården Wuthering Heights. Han og 
stedsøsteren Catherine er uadskillelige i en intens kærlighed. 
 
Belgravia af Julian Fellowes 
Politiken, 2016. - 434 sider  
Familien Trenchard har en hemmelighed - en hemmelighed der truer med at skabe stor skandale og 
ødelægge deres chancer for at kravle højere op på rangstien i det engelske aristokrati. 
 
Giganternes fald af Ken Follett 
Cicero, 2010. - 933 sider  
Om det 20. århundredes historie fortalt gennem 5 familier fra England, Wales, Rusland, Tyskland og 
USA. Her koncentreret om tiden omkring 1. verdenskrig, og tidens store emner: fagforeningernes 
kamp mod den herskende klasse, kvinders kamp for stemmeret, den russiske revolution og første 
verdenskrig. 
Samhørende: Giganternes fald; Verdens vinter; På kanten af evigheden 
 
Howards End af E.M. Forster 
Bahnhof, 2009. - 350 sider  
Skildring af det engelsk samfund og kultur i den turbulente tid omkring år 1900, om tre engelske 
familier fra forskellige samfundslag, hvis skæbner væves sammen, dels på landstedet Howards End, 
dels i London. 
 
  



Værelse med udsigt af E.M. Forster 
Rosenkilde & Bahnhof, 2011. - 236 sider  
Unge engelske Lucy rejser til Italien på dannelsesrejse. Her forelsker hun sig i George og oplever 
sammenstødet mellem sine victorianske normer og sin sanselighed samt den moderne tid med øget 
frihed, lighed mellem kønnene og social mobilitet. 
 
Årets skandale af Sophie Gee 
Politiken, 2008. - 314 sider  
Sædeskildring fra London 1711, hvor den smukke Annabella muntrer sig i diverse sovegemakker med 
Lord Petre, indtil romancen revner med et brag. 
 
Iagttagelserne af Jane Harris 
Borgen, 2006. - 399 sider  
I 1863 ankommer 15-årige Bessy som tjenestepige til et forfaldent herresæde i Skotland. Husets 
gådefulde frue har mystiske planer med Bessy, der til gengæld optræder som spøgelse. Men det går 
ikke som planlagt. 
 
Portræt af en dame af Henry James 
Lindhardt og Ringhof, 1996. - 607 sider  
Skildring af livet i den italienske og engelske overklasse i 1870'erne med den kønne, rige og 
intelligente Isabel Archer og hendes tragiske skæbne i centrum. 
 
Alle mine søstre af Judith Lennox  
Cicero, 2005. - 427 sider  
I de forvirrede år før den 1. verdenskrig forsøger fire vidt forskellige søstre uden større held at følge 
deres ambitioner og drømme om kærlighed og ægteskab, men krigen forandrer alt, og de må hver for 
sig befri sig for de bånd, som binder dem og kæmpe for at finde ægte kærlighed. 
 
Floden og havet af Judith Lennox  
Cicero, 2009. - 479 sider  
Den velhavende Richard Finborough gifter sig i 1909 med den smukke, fattige og mystiske Isabel. 
Sådan starter en omfattende familiekrønike, der handler om penge, magt, kønsroller og naturligvis 
kærlighed. En fortælling med gode detaljer om et klasseopdelt England. 
 
Huset ved Riverton af Kate Morton 
Cicero, 2015. - 476 sider  
I 1920'ernes England er godset Riverton centrum for en tragedie med to søstre og en ung digter. 
Grace er ung tjenestepige og gemmer hele sit liv på hemmeligheden - indtil hun som 98-årig bliver 
nødt til at genopleve hele historien. 
 
Midnatsrosen af Lucinda Riley 
Cicero, 2015. - 555 sider  
Indiske Anahita får i 1911 mulighed for at komme på kostskole i England og forelsker sig i en arving til 
et gods. Hundrede år senere rejser hendes oldebarn Ari til England for at forske i hvad der skete med 
Anahitas søn. 
 
Blodlægen af Barbara Vine 
Gyldendal, 2004. - 444 sider  
Martin er engelsk lord og en velhavende biografi-forfatter. Men mens han skriver om sin oldefar, 
dronning Victorias livlæge, dukker dystre familiehemmeligheder op, samtidig med store kriser i hans 
eget liv. 
 
En passende aftale af Fay Weldon 
Lindhardt og Ringhof, 2012. - 325 sider  
Lord og lady Dilberne står over for økonomisk ruin, men hvad gør en engelsk adelsfamilie i 1899 for at 
holde facaden og æren intakt? Den forsøger at få sønnen fordelagtigt gift og må affinde sig med, at 
den vordende brud er en frisindet ung amerikanerinde med udsigt til en stor arv. 
 
Hæng i, Jeeves! Af P.G. Wodehouse 
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. - 221 sider  
Bertram Wooster er rig, ungkarl og opsat på at leve livet uden at falde i fælden med at gifte sig med 
en af de utallige kvinder, der sværmer om ham. Han er dog ikke så begavet og kommer ustandseligt i 
fedtefadet, hvorefter hans kammertjener Jeeves må redde situationen. 



 
Film: 
 
Downton Abbey (alle sæsoner)        
I tiden fra Titanics forlis frem til begyndelsen af første verdenskrig følger vi livets gang hos familien 
Crawley og deres tjenestefolk på godset Downton Abbey. Der er brug for en mandlig arving og den 
ældste datter lady Mary ved ikke hvem hun skal gifte sig med. 
 
Herskab & tjenestefolk  
Rose arbejdede hos familien Bellamy på Eaton Place 165 i tiden før og efter 1. verdenskrig. Huset har 
stået tomt, men i 1936 flytter et ungt ægtepar ind og skaber liv i huset igen. Rose finder det rette 
personale og bliver selv en del af holdet, der varter den nye livlige, interessante familie op. 
     
Herskab & tjenestefolk  
Konservativt parlamentsmedlem Bellamy lever sit overklasseliv med sin familie "upstairs" i villaen i 165 
Eaton Place i London, men "downstairs" regerer tjenestefolkene med butleren Hudson og den tro 
kokkepige Mrs., Bridges i spidsen for de skiftende tjenestepiger i perioden fra 1903-1930. 
 
Indian summers  
Indien 1932. I Simla ved Himalayas bjerge lever den engelske herskerklasse et vanligt, sorgløst liv. 
Men utilfredsheden lurer hos den lokale befolkning, og Gandhi og hans løsrivelsespolitik spøger hele 
tiden. Og ikke alle i den engelske overklassekoloni har rent mel i posen! 
 
Store forretninger  
Den driftige forretningsmand fra Chicago Harry Gordon Selfridge rusker i 1909 op i det søvnige London 
ved at åbne byens største og fineste, moderne stormagasin, der retter sig til den nye, frigjorte 
kvindetype. 
 
Poldark  
Da adelsmanden Russ Poldark vender tilbage til Cornwall fra den amerikanske uafhængighedskrig er 
alting forandret. Hans far er død, kæresten forlovet med en anden og huset er i ruiner.  
 
Parade's end  
Den konservative engelske aristokrat Christopher Tietjens møder society-kvinden Sylvia i tiden op til 1. 
verdenskrig. De gifter sig, men hun forfølger drømmen om drama og underholdning, mens han møder 
en suffragette, den smukke Valentine. Efter at have tilbragt nogle år ved fronten i krigstjeneste, må 
Christopher vælge mellem sin oprindeligt udkårne og den unge kloge Valentine. 
 
The crown  
Elisabeth udnævnes i en ung alder til Englands dronning i 1952. Hun formår hurtigt at udfylde rollen 
med værdighed, som overhoved både for landet og imperiet. Der opstår dog kriser - bl.a. i 
samarbejdet med premierministeren og embedsmændene og i forholdet til ægtemanden Philip og 
søsteren Margaret. 
 
Victoria  
I 1837 er det engelske monarki i krise, da tronarvingen kun er 18 år - og til og med kvinde! Alle regner 
med at kunne styre den unge dronning, men Victoria bliver godt hjulpet af Lord Melbourne. Hun bliver 
gift med sin tyske fætter. Men en tysker ved det engelske hof?  
 
Far from the madding crowd  
Den unge, selvstændige Bathsheba Everdene er forældreløs og vokser op hos slægtninge. Da hun 
arver sin onkels gods, sætter hun sig for at drive det selv. Samtidig skal hun vælge mellem tre bejlere 
og gør sig dyrekøbte erfaringer. 
 
Great expectations  
En klassisk Charles Dickens fortælling om den forældreløse Pip, der forelsker sig i den rige og 
forkælede Estella. En hemmelig velgører gør det muligt for ham at blive gentleman i London og komme 
tættere på Estella. 
 
Clarissa  
Clarissa Harlowe's familie vil tvinge hende til at gifte sig med adelsmanden Mr. Soames. Hun reddes 
dog af den flotte, men hensynsløse forfører Mr. Lovelace, der har alt andet end gode intentioner på 
dagsordenen. 



 
Stolthed og fordom  
Mr og Mrs Bennet har 5 smukke døtre der gerne skulle giftes med rige mænd, da fætteren Collins er 
indsat som arving af deres herregård. Da den unge, rige Mr Bingley flytter til egnen og får et godt øje 
til Jane Bennet synes lykken gjort. Den næstældste datter Elizabeth møder Bingley's rige ven den 
arrogante Darcy, men Elizabeth vil kun giftes af kærlighed. 
 
Krig & fred  
I perioden 1805-1820 får Napoleons invasion af Rusland afgørende betydning for livet i de 
aristokratiske familier Rostov, Bezuchov og Bolkonskij. 
 


