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Edgar Kant sündis 21. veebruaril 
1919. a õppima Tartu Ülikooli matemaatika
Ülikoolis töötanud väljapaistva soome geograafi prof Johannes Gabriel Gran
Õpetaja juhendamisel valmis metoodiliselt uudne magistritöö 
organism“, mis ilmus 1927. a ja mille autorile määrati 1928. 
Seltsi Edouard Gaudy nimeline teenetemedal.
 

Samal aastal lõpetas E. Kant ülikooli. Seejärel täiendas ta end stipendiaadina Austrias, 
Šveitsis, Saksamaal, Prantsusmaal ja Hollandis. Alates 1928. 
majandusgeograafia õppejõuna.
 

Ta oli Eesti kodu-uurimise üks alusepanijaid, Eesti Kodu
osales aktiivselt maakondlike koguteoste koostamisel ja väljaandmisel. Koos prof A. 
Tammekannuga algatas ta hiigelteose 
3 köidet 18 vihikus, kokku 2330 suures formaadis l
värvitahvleid). E. Kant on algatanud teisegi huvitava sarja 
väljaandmise. Ühtlasi oli ta selles sarjas ilmunud mitmete teoste redigeerija, kommenteerija ja 
eessõnade kirjutaja. 
 

1936. a kaitses E. Kant doktoritöö teemal 
1935) ja valiti Tartu Ülikooli korraliseks professoriks.
 

19381941 töötas E. Kant ülikooli prorektorina ja 1941
mitmete ülikooli juures asuvate ko
väljavedu natsi-Saksamaale. Tal on teeneid selleski, et Tartu Ülikool sõja ajal üldse püsima jäi 
ja oma tööd ei katkestanud. 
 

E. Kant on oma Tartut ja Eestit käsitlevate uurimustega antropoökoloogia 
Ta lõi oma koolkonna ka Rootsis, kus ta elas pärast sõda ja sai aastal 1963 Lundi ülikooli 
professoriks. E. Kanti õpilane Torsten Hägerstrand on nüüdisajal oma õpetaja 
tegevussuundade mainekaim edasiarendaja kogu maailmas.
 

E. Kant suri Lundis 16. oktoobril 

   

eebruaril 1902 Tallinnas. Pärast Tallinna Kolledži lõpetamist asus ta 
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