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        Lorenz Uthardt är författaren till 

böckerna: Steget från Stenåldern och 

Från St Hubertus och Kalevala till den 

moderna jaktetiken. 

 
örfattaren är född i Tyskland 

1944. Han studerade agrikultur 

vid University of Wisconsin. 

Agrolog och Pol.dr. från Åbo akademi 

och pensionerade sig hösten 2011 från 

sitt jordbruk i Malax för att forska och 

skriva. Doktorsavhandlingen från 2009, 

Jordbrukaren mellan tradition och för-

nyelse, var en undersökning av hur för-

ändringarna i det agrara samhället påverkar den enskilda jordbrukarens livskoncept. 

Hans dokumentära bok, Steget från stenåldern, beskriver ingående familjen Uthardts tid och 

vardag på Papua-Nya Guinea, i det försvunna samhällets, stenålderssamhällets liv och tradi-

tioner. Boken skapar i ord och bild en atmosfär som för oss till litteratur från 1960-talet och 

tidigare, den hos storheter som Bengt Danielsson och Thor Heyerdahl. Speciellt med boken är 

även de unika bilderna av befolkning och miljö i färg. Hans första bok Steget från stenåldern 

är även ett dokument om familjen Uthardts intresse och stora passion, främmande kulturer, 

hur man lär sig som ett modernt folk av främmande kulturer. Detta är även en röd tråd som 

går igenom Uthardts hela litterära produktion, akademisk som dokumentära böcker, vad vi 

kan ta till oss och vad bör vi föra med oss från främmande kulturer, vilka lärdomar är viktiga 

att notera för att vi skall kunna behålla det som man benämner, ett hållbart förhållande mellan 

utveckling och natur, ett som förövrigt ännu är synligt inom människor på utvecklingsområ-

den runt om i världen. Boken blev mycket väl mottagen av läsarkretsen och finns i dag endast 

att fås i begränsad mängd.  

Under hösten 2016 kom Uthardt ut med sin andra egna bok, Från St. Hubertus och Kalevala- 

till den moderna jaktetiken, en akademisk analys av den finländska moderna jakten - finns 

det en diskrepans i förhållandet mellan gällande etiska normer och de tekniskt, ständigt för-

ändrande, moderna jaktmetoderna? Lorenz Uthardt har under ett sällsynt intressant arbetsliv 

starkt påverkats av förhållandet till andra kulturer, nya värderingar och ett medfött intresse för 

djurvärden och naturen. Vikten av att behålla balansen mellan människa, djur och det tidigare 

nämnda hållbara utvecklingen i naturen, det som kort betyder att vi som människor skall sköta 

detta sensibla förhållande så att kommande generationer kan ha kvar en ohotad skönhet i na-

tur- och djurriket. 

Pol.Dr. Lorenz Uthardt har av republikens president utnämnts till Ödemarksråd år 2004. För 

sitt internationella arbete inom jaktorganisationer tilldelades han titeln ”Les Compagnons De 

St.Hubert”, en av två personer i Finland som hade denna utmärkelse år 2009. Under hösten 

2016 erhöll Lorenz Uthardt Riddartecknet av Finlands Lejons Orden.  

Andra publikationer: 

 

F 



      

1. Artiklar i internationella och inhemska vetenskapliga tidskrifter 

 

          The Education Of The Youth In Contact With Nature And Wildlife   

          Wildlife & Societies Strasbourg – June 8th/9th, 1994 

 

         ”Multidisciplinary Use Of Wildlife Resources In Finnish National Parks And  

          Protected Areas” Gibier Faune Sauvage, Game Widl. Vol. 14 (2), Juin 1997, p. 245-254 

 

        “Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? En studie av Österbottniska jordbrukares 

livskoncept I brytningstid” Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 2006. 

 

         Entrepreneurship in equine business – some experience from the Ostrobothnia.    

         Countryside. Lorenz Uthardt, Dagmar von Tyszka-Uthardt,  

        Seminarium Åbo Akademi Vasa 2007 

        

Nygård, Mikael, Uthardt, Lorenz (2009). An Opportunity For Rural Areas Or A Threat To 

Local Hunters? Finnish Hunter´s Attitudes Toward Hunting Tourism. Paper to the XXIII 

ESRS Congress in Vasa, Finland “Re-inventing the rural between the social and the natural”, 

17-20 August 2009: workshop 3.1 “Sustainable hunting – a socioeconomic tool for revitalis-

ing rural areas?” 

 

Nygård, M. & Uthardt, L. (2009a). Finländaren jagar för naturupplevelsens skull – ensam 

eller i sällskap. Jägaren 2009/1, 39-41. 

 

Nygård, M. & Uthardt, L. (2009b). Jägarna i brytningen mellan det traditionella och moderna. 

Jägaren 2009/2, 78-80.  

 

Nygård, Mikael and Uthardt, Lorenz (2010). Opportunity or threat? Finnish hunter´s attitude 

to hunting tourism. Journal of Sustainable Tourism iFirstm 2010, 1-19 

 

”An opportunity for rural areas or a threat to local hunters? Finnish hunters` attitudes Toward 

hunting tourism” Paper to the XXIII Congress in Vasa Finland ”Re-inventing the Rural 

beteween the social and the natural” 17-20 August 2009: workshop 3.1 ”sustainable Hunting 

– a socioeconomic tool for revitalising rural areas?”  

 Mikael Nygård PhD. ,Lorenz Uthardt MS. 

 Jordbrukare mellan tradition och förnyelse. Maaseudun Uusi Aika 2/2010 55-58. 

 

2. Vetenskapliga monografier publicerade i Finland 

 

”Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse En studie av syd- och 

västfinländska jordbrukare i EU-Finland”. Akademisk avhandling 

vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi 

2009. 

 
Doktorsavhandlingen från 2009,Jordbrukaren mellan tradition 

och förnyelse, var en undersökning av hur förändringarna i det 

agrara samhället påverkar den enskilda jordbrukarens livskon-

cept. 

 
 


