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Nyt se on tehty. Suomen kartan historiasta ilmestyy lähes kaiken kattava perusteos - alansa klassikko, joka tulee säilyttämään käyttöarvonsa vuosikymmenten ajan.
Kirja on jykevä tietopaketti ja samalla kuvakavalkadi
kauniista Suomen kartoista kautta aikain. Kirja jokaiselle, joka haluaa tietää mitä Suomi on ja mitä se on ollut.
Kirja on perusteellisin aiheesta koskaan kirjoitettu teos.
Se perustuu laajaan tutkimustyöhön noin kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen, Ruotsin, Venäjän ja
muiden maiden arkistoissa. Se on välttämätön tietolähde historian tutkijoille ja jokaiselle vanhoja karttoja työssään tai harrastuksessaan tarvitsevalle..
Kirjassa kerrotaan Suomen kartan ja maan karttakuvan
kehitys 1500-luvulta nykyaikaan asti. Keskiössä ovat
koko Suomen kartat, mutta esitellyiksi tulevat myös
kartastot, paikalliskartat, 1900-luvun karttasarjat sekä
rautatie-, posti- ja maantiekartat. Karttojen tekijöistä on pienoiselämänkerrat. Lähes jokaisesta kirjassa
kuvatusta kartasta on myös kuva. Tarkkoja tietoja kaipaavalle mukana on yksityiskohtainen kommentoiva bibliografia tietoineen siitä, mistä kirjastosta tai arkistosta mikin
kartta on löydettävissä. Kirjan lopussa on yhteenveto
englanniksi.

Kirjan voi tilata osoitteesta: www.strang.fi/karttahistoria
Varmista oma kappaleesi tilaamalla heti!
Voit tehdä tilauksen myös postitse tai
puhelimitse kustantajalta:
Antiikki-Kirja
Jatasalmentie 1, 00830 Helsinki
Puhelin: 050 5588579
Sähköposti: antiikki-kartta(at)strang.fi

Jan Strang

Suomen kartan historia 1532–2005
Merkittävimmät Suomen kartat
Karttahistoria tuntee viisi käänteentekevää Suomen karttaa, joista kukin mullisti aikansa käsitykset
maastamme. Nuo kartat toimivat vuosikymmenten
ajan muiden karttojen esikuvina. Kartat ovat:
• Olaus Magnuksen Pohjoismaiden kartta vuodelta
1539.
• Anders Buren Pohjoismaiden kartta vuodelta
1626.
• Carl Petter Hällströmin Suomi-kartasto vuosilta
1798–1799.
• Maanmittauksen Ylihallituksen Suomen Yleiskartta 1:400 000 vuosilta 1864–1873.
• Maanmittaushallituksen Perukartasto 1:20 000
vuosilta 1947–1977.
Edellä mainittujen viiden "kultamitalikartan" lisäksi muutama muukin kartta erottuu joukosta. Nämä
"hopeamitalikartat" ovat:
• J. Blaeun Suomen kartta v. 1651.
• G. Biurmanin Ruotsi-Suomen kartta v. 1747.
• Venäjän satalehtisen kartan 1:840 000 vuoden
1811 painos.
• A.W. Eklundin Suomen kartta vuodelta 1840.
• I.J. Inbergin Suomenmaan kartta 1:1 000 000
vuodelta 1875.
• Maanmittaushallituksen Suomen kartta
1:1 000 000 vuodelta 1933.
• Maanmittaushallituksen Suomen GT-tiekartasto
vuosilta 1971–1977.

Tekijä
Jan Strang (s. 1947) on historian tutkija ja tietokirjailija,
joka on kirjoittanut teoksia kartta- ja kirjahistoriasta sekä
Helsingin historiasta. Hän on maamme johtavia vanhojen
karttojen tuntijoita. Hänen aiempia teoksiaan ovat:
• Puhelinluettelot ja osoitehakemistot. 1995.
• Jan Strangin karttatieto. 1998.
• Antikvariaateillakin on kohtalonsa. 1999.
• Tammisalo – paratiisi meren äärellä. 2001.
• Suomen karttakuvan kehitys 1800-luvulla. 2009.
• Suomen karttakirja 1799. 2005.
• Suomenlahden saaristokartasto 1880. 2006.
• Jan Strangin merikarttatieto. 2006–2010.
• Helsinki-albumi 1877. 2009.
• Palontorjuntaa Helsingin Tammisalossa 2010.
• Lappi piirretään kartalle. 2011.
• Laajasalolaiset punakukkoa kurittamassa. 2013.
• Venäjän Suomi-kuva – Venäjä Suomen kartoittajana
1710–1942. 2014.
• Saaristounelmia Helsingissä – Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten historia. 2016.
• Herttoniemen huvilat. 2018.

