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Ludvigsbakke Herman Bang Hent PDF Ludvigsbakke (1896) foregår på et københavnsk hospital, men
handler ligesom Tine om kvindernes erfaringer med det patriarkalske samfunds opløsning. Hovedpersonen
Ida Brandt har som Tine pietetsfølelse over for de romantisk-patriarkalske traditioner, som hun husker fra sin
barndom på herregården Ludvigsbakke. Romanen handler om hendes kærlighed til Karl von Eichbaum, hvis

far ejede gården, mens hun var datter af forvalteren. Nu er deres økonomiske situation byttet om. Karls
familie har mistet sine penge, mens Ida har modtaget en større arv. Hun arbejder som sygeplejerske sammen
med moderne kvinder, der vil stifte en fagforening og er seksuelt frigjorte, men hun elsker den karakterløse
Karl, fordi han repræsenterer barndommens lykkelige tid og med sin veghed appellerer til hendes romantisk
formede kvindelighed. Mens Berg var et værdigt objekt for Tines kærlighed, er Karl et aldeles degraderet
vedhæng til sin mors planer for familiens genopretning. Da datteren af den smørgrosserer, som har købt

Ludvigsbakke, viser ham planerne for en ny hovedbygning, som skal erstatte den gamle, lader han moderen
skubbe Ida tilbage på forvalterdatterens plads for i stedet at vælge den rigere pige.

(Dansk Litteraturs Historie)
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