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Sukujuuria
joka otti
Iisakki
Juho Iisakinpoika,
nimen Inberg, syntyi Kalvolassa Kuurilan
kartanossa 7.7.1835. Inbergin isZi Iisakki Juhonpoika o1i kahteenkin
otteeseen
ja
tdmdn kartanon
vuokraajana
kbytti
vanhempana Kuurila-nimed
sukunimendiin.
Iiskki
Kuurila
Akaan
o1i
syntynyt
Toijalan
Kottilassa,
leskierndnndn toisesta avioliitosta.
Kuurilan
isd Juho
Erkinpoika oli Urjalan Vdlkkildn
Vahata1on poikia.
Kaisa-iiiti
o1i
kotoisin
Siidksrniien Maatialan Porilan
rusthollista. Kaisan aiti
Akaan Pouoli kotoisin
jonne J.K.PaasikiVilppulasta,
talan
venkin erddt sukujuuret johtavat.
Iisakki
Kuurilan
7-vuotias
ollessa
kuoli hdnen isdnsd. Vliden vuoden kuluttua ditikin
kuoli ja velkaantunut Kotti1a myytiln.
Orvoiksi jddneet 13-vuotiaat
ja Ka1le muuttlvat
kaksospojat
Iisakki
silloin
2ildin sukulaisten
luo Siidksmdkeen. (a1lesta
tuli
nikkari,
rnutta fipdrisi vartuttuaan
sakki
tydnjohtajaksi
Lahisten kartanoon.
Slelte
hiin siirtyi
Kalvolan Niemen kartanon tycinjohtajaksi
ja
neni
naimisiin
samassa kartanossa
palveluksessa
o11een
Ulrika
Selenin
kanssa.
Ulrika
rddtdli
o1i
Selenin
tytdr
Sddksmiien Huittulasta.
Myijs hiinen iiidinisdnsd Pekka Kvarnstrdrn oli o1lut rdiitdja
1i. Ulrika oli siis kdsitydldissukua
hdnen aviomiehensii
Iisakki
rusthollajzilkel:iinen.
rei-tten
Heiddn avioliittonsa oli kenties hieman poikkeuksellijohtuva.
nen, olosuhteista
Enimmdkseenhdn viime
vuosisadan alkupuolen
avioliitot
solmittiin
oman vdestciryhmdn keskuudessa.
ja U1rikal1e
Iisakille
syntyi
kaksi
ja poika. [apsi11a tois1asta, tytttj
vanhempien etuninet.
Isdnisdni
tuivat
z4

eiti
Ulrika
Maria,
sittemmin
Seliirr,
syntyi 1829. Kuusi vuotta mybhemmin syntyi
Isak Johan, josta
tuli
maanmittari
Inberg.

Koulunkdynti

ja

opiskelu

ja Ulrikan
Iisakin
perhe muutti paiyhteensd
kasta
toiseen
toistakymmentd
kertaa.
Heiddn ollessaan Lempddliin Inniliin
vuokraajia
lahetettiin
11-vuotias
poika-Iisakki
Hijrneenlinnaan, ruotsinkieliseen
a1a-alkeiskouluun.
Sie11d Iisakki-poja11e
annettiin
Inberg,
sukunimi
luultavasti
Inniliin
mukaan.
Inbergin
jai
koulunkdynti
kuitenkin
lyhyeksi,
vain kahteen ja puoleen vuoteen. Ainoan
pojan ajateltiin
ryhtyviin maanviljelijdksi,
koska isd-Iisakki
o1i hankklnut
Hattulasta.
oman tilan
Isak
Inbergin
taipumukset
niiyttivdt
viittaavan
kuitenkin
toiseen
suuntaan.
Hiin o1i n2ihtiiviisti iiitinsii
keisitydldispiirtdmissuvul-ta perinyt
erinomaisen
ja
H'dn luki
rnyds mielelliiiin
taitonsa.
harrasti
Vuonna 1852 Initseopiskelua.
pddsem5an taipunukslaan
berg onnistuikin
vastaavalle
alalle:
hdnestd tuli
17-vuotiaana maanmittausoppilas.
Inbergin vdhdinen koulunkiiynti
ei estiinyt piiiisemdstd maanmittausalalle,
koska silloin
Suornessa sattui
olemaan kova
puute maanrnittareista.
Tdmii johtui
a1yritetpalkkauksesta.
lulasta
haisesta
pdtevyysvaatimuksia
tiin
selvitd
alentama11a. Ylioppilastutkintoa
ei tdhZin aikaan vaadittu,
vaan kiiytdnncin tycit opittiin
kokeneiden maanmittareiden johdolla
ja
yliopiston
tentittiin
opettajille
Varsinainen
tletyt
maanmltoppiaineet.
Maanrnittauksen
taustutkinto
suoritettiin
Ylihallituksessa.
Inberg o1i kahdeksan
HdrneenlZidvuotta
maanmittausoppilaana
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Ndmd ger
tyivdt
vuo:
berg siirt
vuosina 18t
maanmittauk
suori-tettuu

ja
nisse
sai
tutkintonsa
suoritettua
1860. Hdnestii tuli
maanmittaussilloin
Vuonna 1862 h:in sai varaauskultantti.
maannittarin
arvon.

Maanmittarin
tehtavie
1860- ja 1870- luvuilla
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Toimittuaan
varanaannittarina
aluksi
Hdmeen lddni.ssd Inberg siirtyi
HelsinVuorihallltuksen
kiin.
Silloisen
toimesta o1i maassamme aloitettu
ensimmiiiset
naaperen ja kallioperdn
tutkirnukset e1i
geologiset
Inberg osallistutkimukset.
tui
ndihin
lShinnd Eteld-Suomessa tehtyihin
tutkinuksiin
kolmen vuoden ajan,
vuosina 1866, 1867 ja
1868. Kesiiisin
ja ta1ve11a laadittehtlin
rnaastotijite
karttoja.
Tutkimusta tehtiln
rndrirritiln
ja niiden
rahojen
varassa
o1i
turvin
jatkuminen.
Inberg
tdiden
o1i marraskuussa 1866 kjhtenyt
Orivedelle
odottelenaan keskeytyneiden
tdittense
uudelleen aloittamista.
Hiin o1i jo pari kertaa
ehtinyt
kirjeitse
kyselld
td'iden
jatkumlsesta,
mutta saanut vasta maaliskuussa vastauksen. Hiinelle ilmoitettiin,
ette keisarillinen
senaatti
o1i antanut
vain 400 markkaa rnaanopillisten
karttojen tekerniseeen, vaikka niissd
oli tyijtei koko talveksi.
Rahojen v6hyyden vuokpyydettiin
si
Inbergiii
tulemaan vasta
toukokuussa auttarnaan karttoja
valmiiksi.
Sarnalla hdntd kehotettiin
suorittamaan ennen maastotciiden alkua tutkinto
trkivitieteessa
ja maanpintaopissatt, mijatkaa
ke1l halusi
nrjitti
Tiistd
tdite.
rrvuoverilleentt
Inberg kirjoitti
eli langolleen ja siarelleen:
Minii ajattelin
nyt on "Piru
Merrassa'l
ja ko1purin hanmastat istuin
rattaiTTe
kutteLin
nennd yhtiipeetd HeTsigiin poikAnonaahankaan; kartat
keenata
tuTivat
valniiksi,
Tukeninen kdvi hyvin (vanhaa
totuttua)
niin
ettd 21 piiivti kesiikuussa
leihdin HeTsingistd
pitdjdseen,
Sjuntion
jossa sain uTkotoimituksessa
o71a johtajana viideTTe vasta-a7kava77e,
joka onnistui
ninuTta niin
hyvint
ettii kaikki
ovat jo yksiniinsii.
Niirnd geologiset
tutklmustycit
keskeytyiveit
vuonna 1868 pitkriksi
aikaa. Injossa hdn
berg siirtyi
Oulun lddniin,
vuosina 1869, 1870, ja 1871 osallistui
ylihallituksen
maanmittauksen
toimesta
yleiskartan
suoritettuun
Hdn
tekoon.

ja kuvaili
mittasi,
kartoltti
neljd ja
puoli
miljoonaa
kiisittdviin
tynnyrinalaa
alueen, joka ulottui
lddnin keskiosassa
Torniosta Kuusamoon saakka ja joka ulotTorniosta
Kuusamoon saakka ja joka kdyhden kuudesosan maanne pintasitti
alasta.
Tdmein priritydn ohe11a hdn geologiaan perehtyneend laati
kartoittanastaan alueesta ruotsi-nkielisen
geologisen.
jonka Suomen Tiedeseura ju1tutkielman,
kaisi
erdiissd julkaisusarjassaan
vuonna
1876. Tdhain tutkielmaan
sisdltyy
kahdeksan Inbergin
erlaista
luonnonmuodostelrnista tekemdd kiviplirrosta
e1i lltogra*
fiaa
sekd hdnen osasta Oulunliidniii 1aatimansa geologinen kartta.
palattuaan
Oulun lddnistJ
Helsinkiin
Inberg hoiti
1870-1uvu11a erlaisia
vuorihallituksen
alaisia
Hdn toitehtevie.
mi m.m. vdl-iaikaisesti
vuori-insinciiiri-ne
ja rahapajan apulaisjohtajana.
Vakj.naista virkaa
ei hiine115 vielzi silloin
o11ut. Parhaat virat menivdtkin silhen aikaan yleensd vanhojen ruotsinkielisten
sdtityldissukujen
edustajille.
Inbergin
vanhemmista kdytetddn
vuonna 1903 He1painetussa
singissd
ruotsinkielisessd
rrallmogefcirSldeldmdnkerrastossa
sanaa
rarrr e1i hdnen vanhempiensa sanottiin
o11een rahvasta.
l4ahdollista
or,
ette
vdhdlsen pohjakoulutuksen
lisdksi
suonalaiset
sukujuuret
haittasivat
Inbergln
etenemistA virkauralla.

187O-luvun

karttajulkaisut

Maanmittausviranomaisten
toimesta
laadlttu
Suornen yleiskartta,
jonka tekoon Inberg o1i 0u1un liiiinin
alueella
osallistunut,
o1i saatu valmiiksi
1873.
Tdmd kartta
o1i laadittu
mittakaavaan
1:400000 ja se kdsirti
30 kartralehrea.
Mutta tarvittiin
myds pienimittakaavaisempia karttoja,
joista
koko Suomi voidaan niihdd yhdellei kertaa.
Vuoden 1873
lopussa
Inbergille
myiinnettiin
valtion
varoista
3000 markan apuraha, jonka turvin
hdn saattoi
keskittyii
oman Suomen
karttansa
laatirniseen.
Suomesta 01i tul1ut
maantieteelli-nen
yksikkti vasta autonomlsena aikana. Harninan rauhassa 1809 Ruotsi luovutti
Vendj511e joukon 1ddnej55n, joi11a ei o11ut
nitiiiin yhteistd
keskushallintoa.Tornionjoesta
ja Muonionjoesta
tuli
ldntinen
ja
raja
Suomi sai kiisivarren.
Vuonna
1812 liitettiin
Viipurin
kuvernementti
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Suomen suuriruhtinaskuntaan.
Skandinavian
maat ja
VendjZi oliVat
saaneet
Lapin yhteisverotusalueet
vuotccn 1826
ja
mennessd jaettua
S a l 1a I i i t e t t i i n
Suomeen. Kun vielii Suonen suuriruhtinaskunnan ja Vendjdn vdlinen
rajankdynti
Lapissa saatiin
loppuunsuoritetuksi
1849
ja jatkooli Suomi-neito saanut talvisodan vuosiin sdilyneen muotonsa, josta
puuttui vain Petsamo.
Inberg o1i jo vuonna 1868 julkaissut
Suomen rautatiekartan,
mutta hdnen pddkarttansa,
Suomen Suuriruhtinaanmaan
kartta,
ilmestyi
vuonna 1875. Sulo Wuolijoki
kertoo
siitii
kirjassaan
Hdmettd
ja hdmdldisid:
Tiind Iisak
Johan Inberg
o7i
aikoinaan
piirtiijti,
kuuTuisin Suomen karttain
si17d niTtei jokaisen parennanpuoTeisen tapuhunattakaan
ja
Tonkin,
kouTuista
sen sennoisista,
seiniTTii
o7i
Suomen
Suur i ruh t inaannaan kar t t a .
Tdmd Suuriruhtinaanrnaan
kartta
on
jossa on hyvin runsas
suuri seindkartta,
nimisttj.
Se ilmestyi
samana vuonna kuin
Topelluksen
Maamme-kirja. Maamme-kirjaa
pidetddn hyvin tdrkednd kansallishengen
kasvattajana,
Inbergin
karttaa
voidaan
pited
sen merkittiivdnd
tdydentdjiine.
Elettinhdn
kansallisen
herddmisen aikaa.
joukosta Ruotsin
Suomi oli kehittymdssd
lddnejd
autononiakauden
kautta
kohti
itsendisyyttd.
Suuriruhtinaanmaan
kartasta
Inberg
Vuonna
kehltteli
muutamia muunnoksia.
1876 hen julkaisi
yksinkertaistesiitd
jonka nimi on Suonennaan
tun laitoksen,
kartta
koulujen tarpeeksi.
Parin vuoden
pddstd, vuonna 1878, ilrnestyi
kaksikin
karttajulkaisua.
Suomenmaan kdsikartta
o1i tehty helposti
mrkana kuljetettavaksi,
koska sen saattoi
taittaa
n e' l j d d n
osaan. Tdstii kartasta
on kaunis
kuva
teoksessa Vanhojen karttojen
Suomi, nutta
alkuperdiskappale
valtionarkistossa
on kuvaa vield kauniimpi,
vdritykseltdiin
vaalea ja pehmeS.
Toinen
vuonna 1878 ilmestynyt
Inbergin julkaisu
on Suomenmaankartasto.
Se
o11
tarkoitettu
liihinnii
kouluja
varten ja se sisAltaa
kahdeksan eriaiheista Suomen karttaa.
Kartaston suomenja
ruotsinkielisessd
alkulauseessa fnberg selostaa,
minkeilaisia
kihteitd
hdn
kunkin kartan laatimisessa
on kdyttdnyt.
Eniten
ja
on Inbergin
omia havaintoja
mittauksia
kdytetty
maanopillisessa
kar26

Toiset kartastassa sekii korkokartassa.
pohjautuvat suurimmaksi osakton kartat
aikaisernmin
valmistuneisiin
muiden
si
laatimiin
erikoiskarttoihin,
Kaikki
ndmii Inbergin
kartat
olivat
ornakustanteita.
Ne painettiin
kivipaija painattamisen
nossa Helsingissd
1isdksi Inberg huolehti
ltse niiden markEsimerkiksi
kinoimisesta.
maaliskuussa
1876 hen ilmoitti
Uudessa Suonettaressa,
ja kouettd
karttaa
Suuriruhtinaanmaan
lukarttaa
myydddn Helsingissd
AleksantettHartwallin
rlnkadulla
vesinynndksessarr.
Pian hbn sai kuitenkin
pois
karttansa
juornapullojen joukosta ja i1Hartwallin
moitti
uuden rnyyntipaikan olevan Katrinankatu kolnessa, ttRaamatun varastossarr.
Ndistd
ilmoituksista
etta
selviaa,
"Kouluylihallitukselta
koufukartta
oli
rndiirdtty kouluissa
keytetteveksi".
Myiis
niistd
selvidd,
ette molernnat rnyynnissd
olevat kartat
o1i palkittu
Helsingissd
vuonna I876 pidetysse
suuressa teo11isuusndyttelyssd
eli
Suomen yleisessd
Y1i 2000 niiytteillepanijaa
n?iyttelyssd.
Kaivopuisesitteli
silloin
tuotteltaan
toon rakennetuissa
suurissa neyttelypajoissa
viljongeissa,
o1i 14 niiyttelyosastoa. Keisari Aleksanteri
II,
keisapuolisoineen
rinna
sekd perintiiruhtinas
kunnioittivat
nayttely;i
kriynnillaiein.
Tdssd nZiyttelyssd Inbergin Suomen Suuriruhtinaanmaan
kartta
sai
ensirnmaisen
palkinnon,
Suomenmaan kartta
kouluja
varten toisen palkinnon.
Vuonna 1878 o1i Pariisissa
suuri maajossa Suomella ei kuitenilmanndyttely,
kaan o11ut omaa osastoa. Uuden Suometta26.6.
ren kirjeenvaihtaja
valittaakin
1878 ettd t'suonalaiset
kalut
ovat suuremmassa tai vdhemrndssd mddrdssd hajallansa vendldisten
kalujen seassarr. F.dellisend pdivdnd hdn oli kuitenkln
todenrrKoulukarttoja,
nut:
varsinkin
cnasta
maasta, ndhddein useassa paikassa ja niiden seassa hra Inbergin
kartat
ottavat
varsin
Pariisin
etevdn sijan.tt
neyttelyyn
Inbergin
kartoista
lehetetty
o1i
Suuriruhtinaannaan
kartta,
koulukartta
Kaikki
ndmd
sekd Suomenmaan kartasto.
Tdssd
kolme
kunnianaininnan.
saivat
ndyttelyssd
saattoi piiivittiiin
keiyd:i jopa 100000 henked. Inbergin kartat
tekivdt sie11d omalta osaltaan Suomea tunnetuksi.
Maatammehanei siihen aikaan viejuuri
lEi muualla
lainkaan
tunnettu.
Puoli vuotta Pariisin
naailmanniiyttelyn
jiilkeen,
pddttymisen
helmikuussa
IB79,
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si:
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o1i ehtinyt p:
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missionimaanrni
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vaik
vuosiin
sattu.
hen liittyner
Inberg oLi 42nyt
naimisii
kanssa, mrtta
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se
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keusasteen piii
puolet
Inberg

'tas.^^t-

Liden
.ivat
nAt -

r 1inarkIUSSa

)ssa,
koultl

LE-

tsa .
pois

Inberg
sai
kartoistaan
keisarlllisen
kiitoksen.
Siita
on rnaininta
Inbergin
ansioluettelossa
senaatin arkistossa(VA)
Karttojen
laatiminen
on tietenkin
Inbergin
pdivien
paljon
sitten
muuttunut. Mutta 1983 painetussa, maanmittausjulkaistussa
hallituksen
toinesta
teoksessa Maaanmittaus
Suomessa 1633-1983
todetaan
Inbergin
Suuriruhtinaanmaan
kartasta:
Se o7i aikansa tdydeTTisin
aikaansaannos, Kartta on erittdin
seTvii ia sen ninisto hyvii.
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Vuorihallituksen
piirissii
o1i vuonna
1877 aloitettu
uudelleen geologiset tutkinustycit ja Inberg oli kiinnitetty
toiminaan
niissd
kesdisin
vaakitsijana,
talvisin
Vuonna lB79
kartanplirtiijiine.
hdnen tehtijviddn kuitenkin
supistettiin:
vaakitsijaksi
otettiin
toinen henkilci ja
jiii vain karttojen
Inbergille
tekeminen.
Samalla hiinen palkkaansa
alennettiin.
Liekcj sitten
Inbergin
omi-en karttojen
laatiminen
pddtyijtd
hiiirinnyt
vaiko
alaisen
saavuttama menestys harrnittanut
esimiestd,
siitdhdn
voidaan esittaa
vaj-n
arveluita.
Joka tapauksessa Inberg suutja
jetti
palkanalennuksesta
tui
koko
vuorlhallituksen.
Ennen dkkildhttiddn
hdn
pii-rtdd tekeilld
o11 ehtinyt
o1leen geologisen kartan viisi
ensimmiiistd karttalehteii.
Maamme geologisen
tutki-muksen
alkuvaiheita
tutkinut
Evert [aitohtori
ne kertoo Inbergin
saaneen niistii
runsaasti tunnustusta seka kotiettti ulkonaisten asiantuntijoiden
taholta.
Uuden tydpaikan Inberg ltjysi nopeasHiinestd tuli
ti.
1.3.1880 nuorempi konissionimaanmittarl
Uudenrnaan liiiiniin.
Mutta uusia julkaisuja
ei hdneltd ilmestynyt muutamaan vuoteen. Siihen saattoi
osal-taan vaikuttaa
sekin,
ette
ndihin
vuoslin
hiinen avioeronsa ja siisattui
hen liittyneet
monet oikeudenkdynnit.
Inberg o1i 42-vuotiaana vuonna 1877 mennyt
nainisiin
erddn
kauppiaanlesken
jddnyt liitkanssa, mutta lapsettomaksi
to epdonnistui ja piiiittyi
eroon. Erddssd
isoisdni
kirjeessd
rnainitaan tdstd erosttraastuvat,
t?,
ette
se oli
riidelty
hovrddtit,
senaatit
ldpitserr.
Lopputuloksena o1i senaatin eli korkeimman oikeusasteen pzidti5s, ettii Sofia-vaimo sai
puolet
ja sittemmin
palkasta
Inbergln

myds eldkkeestd.
Inbergin
hdnen tarvinnut
vastata.

Sienikirja

ja

veloista

ei

nusiikkijulkaisut

Monipuolisesti
lahjakkaan
Inbergin
mielenkiinto
suuntautui
monelle alalle.
Vuonna 1884 ilmestyi
Weilin
& Gcicisin
kustannuksella
hdnen teoksensa Suomenmaan parhaat ruokasienet.
Suomenkielelld
01i telte
a1a1ta aikaisenmin
ilmestynyt
vain erds pieni vihkonen, joten Inbergin
teos on ensimmiiinen varsinainen
suonenkielinen
sienikirja.
Sienten tunnusnerkkien liihteinzi
slind
on kdytetty
noni.a
Ruotsissa julkaistuja
si,enikirjoja,
mutta rnyds Inbergin omia havaintoja.
Parlnkymrnenen lajin
vdrikuvat
Inberg o1i i.tse
ja varitt€inyt.
luonnosta
piirtenyt
Kirjassa. on rnycis 30 ruuanvalnistusohjetta
ja sdilytysohjeisekd sienten kerdilyta.
Inberg
olikin
saanut sienisdilykkeistddn
Kotiteos-ndyttelyssli
1875
ja aikaisemmin mainitussa
pronssimi-talin
vuoden I876 suuressa teollisuusnAyttelyssd kunniadiplornin.
Ruoka-asiat tuntuivat
muutenkln kiinnostavan Inbergid.
Vuonna 1867 hdn kirjoitti
sukulais j-11een ereiiistd rnajapaikastaan Tenholan pitdjdssli:
Mitd ruokaan tuTeer niin
en o7e hdnd7iiisten
rustho77arien
tykonii arkipiiiviind
parenmassa kestissii olTutt ruvaan aTuksi
ja Ekendsten oTutta pahyvdd tisTiiri.i
1an painoksi.
Samassa kir jeessii
hiin
resta e1i Ekendsistd:

kertoo

Tarnmisaa-

Ekeniisten ravintoTat
on helppohintasia
sieTTii on erinonattain
kaTaruokia
niin
hyvid ettd en tiedii nissiiiin.
Erds sukulainen
totesikin
kirjeessddn
Inbergistd :
ja Tihava
Yhtd terve
niinkuin
ennenkin.

hiin

vuonna
on yhii

1885
vield

Sulo Vuolijoki- kertoo Inbergin o11een
hauskan seuramiehen ja hyvdn ilonpitdjdn. Hdn soitti
viulua ja se11oa, runoi1i ja sdvelsi.
Jo vuonna 1858 Inberg oli
sa1anime116 Iltanen julkaissut
kaksi sanoitettua
nuottivihkosta
ninelteiin Uusia
huvilauluja
llZimehestii. Vuonna 1862 i1mestyi kaksi vihkoa MoniiiSnisiS lauluja
nuorisolle.
Ne o-t-ivat ensimmdiset suojulkaistut
menkielelld
moniddniset 1au27

nuoruudenjulkaisut
lut.
Ndnd Inbergin
tamyiihempien karttajulkaisujen
olivat
paan omakustanteita.
Osa niiden
sanoija sdvellyksistd
o1i Inbergin
tuksista
onasta kyniistd.

Mydhenndt

kartat

Vuonna 1885 Inberg piidsi vanhemmaksi
Turun ja Porin
komissionimaanmittariksi
ja muutti Turkuun. Siellii
kartldiiniin
ja julkaiseminen
pddsi
tojen laatiminen
ja Turun
Helsingin
vauhtiin.
uudelleen
ympiiristcijen kartat ilmestyivdt
nolenmat
Inberg o1i kehivuonna 1887. Vehitellen
ennakkotilausmenetelte11yt
karttojen
Turun 1ehmdn. 3.4.1890 hdn ilmoitteli
dessd:
y1eiso71e
ifnoitetaan,
KunnioitetuTTe
ettii Turun ja Porin 762inin karttaa sopii
kuTuessa ninun
tiTata
vieTii huhtikuun
ja papTuonani e7i herrain ninismiesten
pien luona maa77a' joi71a
useoiTTa on
tiTausiista.
halvempi ja
Tilaushinta
o1i ostohintaa
luvattiin
tilaavalle
kymmenen kappaletta
-,1-^i r^i
^r^
yKDrLUr>LA.

l?iiinin
kartan
Tdmdn Turun ja Porln
piti
kesdlld 1890, mutta
tul1a valmiiksi
viivdstyrnistedn.
valrnistuminen viivdstyi
joutunut naastossa liikkuInberg olikin
pahan tapaturman uhriksi,
essaan niin
jouduttiin
jalka
katkaiseetta
toinen
Kuitenkin
kartta
valrnismaan reidestii.
joulun alla
1890, mutta vaatelias
tui
Inberg ei o11ut sen painatukseen oikein
siitd
sukuHdn kirjoitti
tyytyvdinen.
laisilleen:
Kadun kun karttaani
en antanut painattaa
o7e
Helsingissd,
tee77e ei kivipainajat
koskaan tehneet niin suurta karttatyote'
josta
sen jiiTkeen'
syystd painos tuTi
kuin nind
vaikka nuut eivet eite noiti
Toinen painos tehdddn HeTsingissii.
itse.
yhden vdhdn viallisen
ldhetti
Inberg
jouluksi.
Sen nukartan sukulaj-silleen
jossa
oli
laatikon,
kana hdn ldhetti
pojanpojalle
tar5-vuotiaalle
sisaren
vddnLorelai-1au1ua
soittava
koitettu
sekd Inviikunoita
nettdvd soittokone,
bergin valokuva. Tiihdn joululdhetykseen
hdn kertoo eliimdskirjeessd
liittyvdssd
tddn Turussa toisen
ialan menettiimisen
jdlkeen:
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Enkti niniikiin o7e Taiskana, nyt tete kirjoittaessani
juon teete ke77o puoTi yhpainan seindlTti
deksdn i71a17a ja sitte
(ninulfa
on sdhkdkefLo
oTevaan nappiin,
josta heti tuTee paTveTusneikyi5kkiin),
tahdon. OTen Taittanut
ti kysyniiiin nitd
itseTTeni niin nukavaa kuin nahdoTTista.
Puujalkaa kiiyttdvdnd,
kainalosauvojen
Inberg hoiavulla liikkuvana
invalidina
Hdn
pari
vuotta.
ti
virkaansa
vield
ja
opetti
sj-11oin maanmittausoppilaita
sekd jatkoi
onia karttaauskultantteja
viettden
suurinman osan aikaansa
tiiitddn
Ildn saikin
Uuden6dressd.
tydpdyttinsii
vuonna
kartan
valmiiksi
maan liiiinin
eldkkeelle
1892. Samana vuonna trein jiii
ja muutti H'limeenlinnan seuduille.
Eldkelyhyeksi.
Jo vuoden
kuitenkin
aika jdi
pddstS, 17.12.1893, Inberg kuoli
lnja keuhkotulehdukseen.
LZihes
fluenssaan
iltehty Haneen lddnin kartta
valrniiksi
rnestyi hdnen kuolemansa jdlkeen.
kuuluva
merkkimiehlin
Hdmdldisiin
58Isak Johan Inberg o1i kuollessaan
vuotias.
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