
Johanne Mygind (f. 1976) er dansk 
forfatter, journalist og debattør. 
Romanen Kærlighedens år er 
hendes debut som skønlitterær 
forfatter. Johanne Mygind 
har markeret sig som en af sin 
generations stærke feministiske 
stemmer, hun underviser på 
Krogerup Højskole og har arbejdet 
som journalist for Weekendavisen, 
Information og P1. 
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Kærlighedens år 
(2021) er en rå og rørende fortælling om mødre 

og døtre og om kampen for frigørelse gennem 

tre generationer. I bogen møder vi Nanna, som 

er nyskilt og bor med sine tre børn i Sydhav-

nen. Nanna arbejder som podcaster og beslut-

ter sig for at lave en udsendelse om sin mor, 

Elisabeth, der var en prominent rødstrømpefi-

gur. En skjult historie om kvinderne i familien 

træder frem, og Nanna må ikke alene se sin 

mor og mormor i et nyt lys, men også stille 

spørgsmål til sine egne idealer og valg. 

”Johanne Mygind debuterer med begavet og følsom 

roman om kvindeskæbner på tværs af tiderne.” 

  

 politiken

”Romandebut er fyldt med nærvær … Johanne 

Mygind sprudler som forfatter.”  

 «««« 

 jyllands-posten

"Johanne Mygind debuterer sikkert og vedrørende 

med en samtids- og slægtsroman, om tre generatio-

ner af mødre og døtre." 

 Weekendavisen

"... en stærk, velskrevet og nuanceret feministisk 

opsang om kvinders vilkår før og nu." 

 ««««« 

 kristeligt dagblad
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Aktuelle  
foredrag og talks
Kvindekamp i tre generationer
Er kvinder friere i dag, end de var i 1950’erne? Med udgangs-

punkt i Kærlighedens år og fortællingen om mormor, mor og 

datter fortæller Johanne Mygind om feministisk frihedskamp 

gennem tre generationer. Fra adgang til uddannelse og arbejde 

over kampen for fri abort til #MeToo. 

Drømmen om den 
store forandring 
1970´erne var de store utopiers tid. Alle samfundets magt-

strukturer skulle ændres: Forholdet mellem kønnene, mellem 

børn og voksne, mellem arbejdere og arbejdsgivere. Med 

udgangspunkt i Kærlighedens år fortæller Johanne Mygind om 

1970’ernes store visioner, og hvordan vi kan bruge dem i dag. 

Kunsten at prøve noget nyt
Johanne Mygind fortæller om at springe ud som forfatter og 

om arbejdet med at skrive Kærlighedens år. Om hvor befriende, 

berusende og angstfremkaldende det kan være at stille sig et 

begyndersted, og om hvorfor hun tog skridtet fra journalist til 

romanforfatter.  

Kernefamilie,  
kollektiv og syv/syv
I Kærlighedens år opgiver Nanna kernefamilien, men hendes 

mor Elisabeth forsøger sig med kollektiv børneopdragelse. 

I foredraget fortæller Johanne Mygind hvordan skiftende 

forestillinger om den gode mor og rigtige familie har formet 

danskernes hverdag og forældreskab fra 1950 og frem til i dag. 
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