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Mit ægteskabs dagbog Jesper Ewald Hent PDF En nygift kvinde har meget af slås med.
Så kort kan det siges, og det gør Tutte også i sin dagbog, hvor hun fortæller om alle sine oplevelser i rollen
som denne nygifte kvinde, der ganske rigtigt har meget at slås med. Først og fremmest venter en helt ny

tilværelse, som hun skal vænne sig til, men det kan nogle gange også virke, som om Tutte skal forholde sig til
alverdens andre ting – og hendes tanter er bare begyndelsen.

Jesper Ewald (1893-1969) var en dansk forfatter og journalist. Han arbejdede som journalist på København,
B.T., de Ferslewske Blade og Politiken, og skrev sommetider under sit pseudonym, Peberfuglen, som han

også anvendte, når han skrev humoristiske radiostykker. Derudover virkede han som oversætter,
forlagskonsulent og korrekturlæser. Hans forfatterskab omfatter romaner, fortællinger, rejsebøger, humoreske-

samlinger og festskrifter.
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