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Dagmar v. Tyszka-Uthardt 

är författaren bakom den tvåspråkiga boken 

Älskade hästar! / Rakastetut hevoset! 

 

Hennes förra bok, familjehistorien 

Brudkistan från Paraschin, finns i dag tryckt i sin andra 

upplaga. 

Detta är två böcker som vi på Labyrinth Books Ab gärna vill 

presentera närmare för bokhandlare och bibliotek genom ett 

personporträtt av författaren. 

 

Dagmar v. Tyszka-Uthardt är född i Westpreussen, Tyskland 

år 1943. Hon växte upp i Förbundsrepubliken Tyskland och 

utbildade sig till librist, arbetade inom bokhandeln i USA och 

levde i tre år som biståndsarbetare i Papua Nya Guinea med sin 

man.  

Hösten 1974 flyttade hon tillsammans med sin man Lorenz och 3 barn till en i många år obebodd gård 

i Malax, i Österbotten. Familjen började odla jorden som ”månskens jordbrukare”, men satsade snart 

allt på jordbruket. 

Dagmars stora passioner har alltid varit intresset för litteratur, historia, samhället och HÄSTAR! 

Därför fanns snart hästar av tre olika raser på gården. Islandshästar har alltid varit Dagmars stora 

favoriter och i många år skötte hon ett tjugotal unga och fullvuxna hästar, en ridskola och tog emot 

besökare på gården. Till hennes glädje finns ännu idag några Shetlandsponnyn kvar på gården. 

Boken Älskade hästar!  /  Rakastetut hevoset! är Dagmars kärleksförklaring till Islandshästarna, 

hennes Finnhäst Lyckan och Shetlandsponnyer som skulle glädja barnbarnen. 

Till en början får läsaren lära känna hästarna genom lite information om deras ras och egenskaper. 

Över 100 autentiska, vackra fotgrafier och en finstämd text berättar sedan om hästarnas upplevelser 

under ett år.  

Texten är skriven på två av familjens språk och Dagmar har tänkt sig att man kan läsa den högt på 

svenska eller finska, samtidigt på båda språk i samma familj eller använda texten i skolornas 

språkundervisning.  

 

Dagmars intresse för politik och samhällsutveckling ledde i slutet av 1900talet till ett aktivt 

engagemeng i kommunalpolitiken i Malax och intensiva efterforskningar i sina tyska rötter. 

Ett unikt och historiskt intressant bildmaterial samt familjens anteckningar och korrespondens 

resulterade 2013 i boken Brudkistan från Paraschin. En tysk familjs historia under 200 år av krig 

och fred. 

Den historiska beskrivningen av det för- och efterkrigtida Tysklands historia ställer familjens kvinnor i 

centrum och påminner starkt om dagens situation med kvinnor, barn och gamla på flykt och deras 

enorma svårigheter att bygga upp ett nytt liv och en ny identitet i ett främmande land. 

 

Vi rekommenderar Dagmars två 

böcker för bokhandelns sortiment, 

speciellt inför julsäsongen.  

Labyrinth Books Ab. 

 

Beställ genom: 

E-post: info@labyrinthbooks.fi  

Eller vår hemsida: 
http://www.labyrinthbooks.fi/ 
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