
Gerard de Jode oli Orteliuksen aikalainen ja toimi myös Antwerpenissa. 
Toisin kuin Mercatorilla hänen kilpailunsa Orteliuksen kanssa sai katke-
ria piirteitä. Hyvien liikesuhteiden puuttuessa hänen hienosti toteutettu 
atlaksensa Speculum Orbis Terrarum ilmestyi vasta 1578 eikä menes-
tynyt. Poika Cornelis julkaisi toisen, laajennetun (83 karttaa) painoksen 
1593 nimellä Speculum Orbis Terrae. Kumpikin katosi markkkinoilta 
nopeasti, nykypäivään on ensimmäistä painosta säilynyt ehjänä vain 12 
kappaletta. Myös irtolehdet De Jode’ien atlaksista ovat harvinaisia ja sik-
si haluttuja keräilijöiden keskuudessa.

Humanistien ja myöhäisen renesanssin vuosisata päättyy barokin 
odotukseen. Vanhat mestarit Mercator, Michel de Montaigne, Palestri-
na ja di Lasso katoavat manan majoille. Iloisessa Englannissa muuan 
Christopher Marlowe kuolee kapakkatappelussa, olisiko riita koskenut 
mestari Shakespearen tuoretta draamaa Romeo ja Julia? Päättäväinen 
Henrik IV uskoo Pariisin olevan yhden messun arvoinen ja kääntyy ka-
toliseksi.

Ruotsissa edesmenneen Kustaa Vaasan veli, herttua Kaarle, himoit-
see valtionhoitajan tehtävästä oikeaksi kuninkaaksi Sigismundin palat-
tua Puolaan. Kruununperijäkin on syntynyt parahiksi, pikku Kustaa 
Aadolf.

Ranskan karttoja vuoden 1578 painoksessa oli 1+7, yleiskarttana oli 
Jolivet kopioituna Orteliuksen versiosta, Nova Totius Galliae Descriptio 
/Carta Galicana. Toisessa painoksessa karttoja oli 1+8, mutta yleiskart-
ta on nyt erilainen. Tämä on lähellä Mercatorin karttaa, muutamin kor-
jauksin (esim. Médoc). 

Sananen karttojen värityksestä. Värittäminen yleistyi todella vasta 
Alankomaissa 1500-luvun puolella vaikka jo muuan Ptolemaios-painos 
(Ulm 1482) tavataan usein väritettynä. Pääsääntöisesti puupiirroskartat 
ovat värittämättömiä. Kuparipiirrosten kohdalla väritys oli aikoinaan, 
kuten on nytkin, makuasia. Antwerpenin ja Amsterdamin karttakeskuk-
sissa asiakas sai karttansa ja atlaksensa väritettyinä jos halusi. Värittä-
misen mallit periytyvät eurooppalaisesta miniatyyri- ja kirjataiteesta. 
Peittävät sävyt ohennettiin ja vakiintunut väriskaala muodostui nopeas-
ti. Värit olivat luonnonvärejä, peräisin kasvi- ja eläinkunnasta sekä mi-
neraaleista.

Cornelis de Jode: Speculum Orbis Terrae 1593 Antwerpen

11. Cornelis de Jode: 
Galliae Amplissimi Regni tabula, 1593



11. Cornelis de Jode: Galliae amplissimi reGni tabula, 1593



Olemme ehtineet reippaasti 1600-luvun puolelle. Historian huiman 
vauhdin vuoksi palaamme sen sattumuksiin uudelleen maakuntakartto-
jen yhteydessä. Nyt saakoot etusijan kartanvalmistuksen vaiheet Ludvig 
XIII:n Ranskassa.

Tämä taidokas kartta ilmestyi vuotta ennen kruununprinssin (Ludvig 
XIV) syntymää. Ranskan karttatuotannon kannalta se on aikansa erin-
omainen esimerkki: karttakuva perustuu vanhempiin lähteisiin (Merca-
tor ja Plancius), sen on kaivertanut flaamilaissyntyinen ammattimies, se 
painetaan ja myydään Pariisissa rue St.Jacques’illa tai Quai de l’Horlo-
gella osana ranskalaista, ranskalaisille suunnattua atlasta.

Tässä tapauksessa yksi ja sama mies jopa vastasi koko prosessista: 
Melchior Tavernier. Hän menestyi toimissaan niin hyvin että saattoi 
1644 myydä varastonsa, painonsa, liikesuhteensa ja privilegionsa hyväs-
tä hinnasta. Rahoilla hän hankki viran ja statusta, contrôleur de la Mai-
son du Mgr le duc d’Orléans. Isänsä (Gabriel T.) poikana hän hyödynsi 
hyvin yhteydet vanhaan kotiseutuun ja hankki yksinoikeuden Amster-
damin Hondiusten karttoihin Ranskassa. Niihin lisättiinkin tieto: ...”et 
se vendent aussi à Paris chez Melchior Tavernier ...” Tavernier’n oman 

tuotannon erottaa helposti renesanssityylisistä kartusseista ja eläinorna-
menteista.

Karttamarkkinat olivat siis muuttuneet melkoisesti. Alkuaikojen ha-
parointi loppui 1620-luvulle päästäessä. Vahvistunut kuningasvalta ke-
hitti rajalinnoituksiaan ja nimitti kartanpiirräntään tottuneita sotila-
sinsinöörejä maakuntiin. Karttoja teetettiin yhä enemmän mikä piristi 
ammattikuntia: kelloseppäsuvuista erikoistuttiin kaivertajiksi, painoku-
vien kauppiaat alkoivat etsiä uutta karttamateriaalia myytäväksi ja je-
suiittojen käynnistämä koululaitoksen kehitys synnytti valtavan tarpeen 
edullisille atlaksille. Suuri yleisökin pääsi karttojen makuun, suosittuja 
olivat ajankohtaiset sotakartat, ”cartes du théâtre de la guerre.”

Tärkeätä on nähdä kustantaja- ja kauppiasportaan keskeinen ongel-
ma: mistä saada nopeasti yhä uusia karttoja kilpailijoiden selättämisek-
si? Vähitellen nousi uutuuden rinnalle myös vaatimus laadusta. Kauppi-
aat olivat valmiita karttojen perustuotannon rahoittamiseen.

melChior tavernier: Théâtre géographique de la France 1637 Pariisi

12. MelChior Tavernier: 
L’Empire françois, 1637



12. melChior tavernier: l’empire françois, 1637



Tassiniin ehdimme jo tutustua (1.), tämä kartta on aiemman ikätove-
ri ja sitä hiukan varhaisempi. Myös tässä on mallina ollut La Guillo-
tièren suuri kartta ja joissakin säilyneissä atlaksissa mukana ovat nämä 
kumpikin. Paikannimistön runsaus ja hierarkia typografiassa kertovat 
uudesta systemaattisesta asenteesta sekä siitä, että yleiskartta perustuu 
ensi kertaa kokonaan paikalliskarttoihin. Se ei sinänsä ollut laadun tae, 
Atlantin rannikko kaartuu taas liikaa länteen ja Bretagnen olisi voinut 
jäljentää tarkemminkin. Ptolemaioksen helmasynnit ovat vieläkin voi-
missaan: Ranska näyttäytyy litistyneenä pohjois-eteläsuunnassa ja veny-
neenä itä-länsisuunnassa. Rannikot ovat rikkonaisia ja saaret suhteetto-
man kokoisia.

Kuten aiemmista kartoista, ei tästäkään löydy piirrettyä valtakun-
nanrajaa. Syynä on vielä renesanssinaikainen käsitys valtiosta historial-
lisena organismina, jonka kansaa kuningas hallitsee Jumalan valtuu-
tuksella. Valtakunnan itsemääräämisoikeus oli dynastinen kysymys, ei 
perustuslaillinen eikä kansallisiin rajoihin sidottu. Varsinkin Ranskan ja 
Pyhän Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan rajalla pienten herttua- ja 

kreivikuntien alamaisuus jommallekummalle vaihteli tavan takaa.
Tassin ymmärsi ajan haasteet ja käytti atlaksessa uudenlaista valikoi-

maa: kuten ystävällään Tavernier’lla hänelläkin atlas on todellinen at-
las eli näyttää kaikki maanosat. Erikoista on sensijaan suurikokoisten, 
4-6 -lehtisten kokoomakarttojen käyttö, joissa yksittäisten maakuntien 
sijainti valtakunnassa havainnollistuu. Vielä Tassinillakin maakunnat (ja 
paljon pienemmätkin alueet!) vaihtelivat tavattomasti mittakaavan, il-
mansuuntien ja esitystavan suhteen. Tassinin uudistuksissa näkyy käy-
tännön insinööri, ei akateeminen oppinut.  

Sotilasinsinöörien (ingénieurs militaires) ja majoitusmestarien (maît-
res des logis) virat perustettiin ministeri Sullyn aloitteesta Henrik IV:n 
hallintokaudella (1589-1610) ja niiden haltijoille kertyi mittavat arkistot 
käsinpiirrettyjä topografisia karttoja pohjaksi linnoitus- ja marssisuun-
nitelmille. 

Christophe tassin: Les cartes générales de toutes les provinces de France  
1634 Pariisi

13. ChrisTophe Tassin: 
Carte de France, 1634



13. Christophe tassin: Carte de franCe, 1634



Mikä ihmeen kuvatus tämä sitten on? Kuinka näin kömpelö esitys on 
päässyt atlakseen 1600-luvun puolimaissa, kardinaali Richelieu’n kuo-
linvuonna? Varmaa vastausta emme saa, mutta voimme olettaa syynä 
olevan tarpeen uudistaa jo vanhentuvaksi käyvää atlasta. Varmaa on 
vain kustantaja Jean Boisseau’n allekirjoitus kartassa.

Kun Jean LeClerc’in atlas (8. ja 10.) oli ilmestynyt 1632 viimeisen 
kerran (hänen leskensä nimellä), myytiin laatat eteenpäin. Tämä ma-
teriaali, jonka vanhin ydin on Bouguereau’n atlas vuodelta 1594, tuli 
vielä kaksi kertaa käyttöön. Jean Boisseau otti uusintapainoksen 1641 
ja seuraavana vuonna ilmestyi laajempi Théâtre des Gaules. Bou-
guereau’n alkuperäinen suunnitelma kattaa kartoilla koko valtakun-
ta toteutui nyt. LeClerc jo kasvatti maakuntakarttojen määrää 14:stä 
50:een. Boisseau lisäsi vielä 27 karttaa. Mutta yleiskartaksi ei joko kel-
vannut tai ollut saatavissa mikään aiemmista. Ehkä Boisseau todella 
piirsi tämän kartan itse!

Kömpelönäkin kartta antaa uutta tietoa värityksellään. Vas-
ta vuonna 1648 kirjattiin manner-Euroopassa ensi kertaa valtioi-
den itsemääräämisoikeuden perusteet. Tämä tapahtui Westfalenin 

rauhansopimuksesssa, joka julisti Saksan perinnölliset ruhtinaskun-
nat itsenäisiksi maantieteellisinä kokonaisuuksina. Samalla mureni 
laasti Pyhän Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan kivijalasta. Kun 
Orteliuksen Theatrum ilmestyi 1570, alle puolessa kartoista oli rajat. 
Sama luku oli 62% Mercator-Hondiuksessa (1616), Blaeu’n atlaksessa 
(1644) 79% ja ranskalaisella Nicolas Sansonilla (1658) jo 98%. Mai-
nittu Sanson kehitti karttoihinsa rajasymbolien hierarkian, jolla pie-
nempien alueiden kuuluminen suurempiin havainnollistui. Hän mää-
ritteli myös sävykartan rajojen väritykseen. Sansonin into luoda selkeä 
järjestelmä voi olla heijastusta kruunun samanaikaisista ponnistuksista 
keskushallinnon vakiinnuttamiseksi maakunnissa. Tämäkin karttalehti 
väritettiin samasta syystä korostamaan vanhaa maakuntajakoa.

Kartta ilman rajaviivoja on epäpoliittinen. Myös otsakkeet säilyivät 
epäpoliittisina pitkään, esim. historialliset Gallia tai Germania. 

Jean boisseau: Théâtre des Gaules ou Description... 1642 Pariisi

14. Jean Boisseau: 
Tableau des Gaules, 1642



14. Jean boisseau: tableau des Gaules, 1642



Ainoa atlas, jossa tämä yleiskartta on tavattu on Tassinin Cartes géné-
rales de toutes les provinces de France. Ja nimenomaan sen viimeinen 
tunnettu painos vuodelta 1657, jonka julkaisijaa emme tiedä. Saman-
kaltaisuus edellisen kartan (14.) kanssa on ilmeinen, mielenkiintoista on 
kartan uusi hallinnollinen sisältö. Kartussin teksti kertoo vuoden 1614 
valtiopäivillä (états généraux) vahvistetuista kuvernementeista (gouver-
nements). Niiden rajat noudattivat vanhoja maakuntarajoja ja kuver-
nöörien ostovirat olivat hyvä tulolähde kruunulle. Ylimyksien hallussa 
ne olivat muuttua perinnöllisiksi, joten nämä alkujaan sotilaalliset vi-
rat korvattiin pian virkamiehillä, intendants généraux. Kuvernement-
tien poliittinen merkitys väistyi, mutta Nicolas Sansonin kautta niiden 
käyttö Ranskan kartoissa jatkui 1700-luvulle. Kartta on päivätty Ludvig 
XIII:n kuolinvuotena 1643.

Kun nyt lähestymme ajallisesti vuosisadan puoliväliä, voimme tii-
vistää Ranskan oman atlas-tuotannon seuraavasti: 1500-luvun lopulta 
(1594) 1630-luvulle oman maaperän kattaminen. 1630-1650 lisättiin 

muiden maanosien yleiskartat ja yhä enemmän vieraita rajantakaisia 
alueita (Elsassi, Roussillon, Franche-Comté, Lothringen, Alankomaat 
ja Savoiji), joihin Ludvig XIV:n laajentumispolitiikka tulisi kohdistu-
maan. Nuoren kuninkaan otettua vallan omiin käsiinsä alkoivat ilmes-
tyä Sansonin ja Pierre Duvalin täysimittaiset atlakset. Niiden rinnalla 
markkinoille tuotettiin suuren suosion saavia ”valloitus-atlaksia”, jois-
ta tunnetuin lienee Sébastien de Pontault de Beaulieu’n Les glorieuses 
conquêtes de Louis le Grand (1694-).

Jean Boisseau’n vaiheita ei juuri tunneta ajalta ennen LeClerc’in at-
laksen viimeistä painosta. Useimmin hän ilmoitti ammatikseen ”maître 
enlumineur”, värittäjämestari. Karttojen ja karttakirjojen kustantamis-
ta hän harjoitti tuotteliaasti aina kuolemaansa saakka 1649-50.

Christophe tassin: Les cartes générales de toutes les provinces de France  
1657 Pariisi

15. Jean Boisseau: 
Carte de la France Divisée, 1643



15. Jean boisseau: Carte de la franCe divisée, 1643



Sansonin kahden mielenkiintoisen kartan (16, 17) myötä olemme tulos-
sa valitsemamme aikajakson loppuun. Ranskalaisen kartografian pio-
neerivaihe oli päättymässä. Vuosisadan loppua ja eritoten 1700-lukua 
hallitseva ranskalainen koulukunta oli syntymässä. Sanson on sen pe-
rustaja, suorastaan dynastian perustaja, sillä koulukunnan muut nimet 
Moulard-Sanson, Jaillot ja Vaugondy olivat kaikki perhe- tai liikesitein 
hänen työnsä jatkajia.

Tämä postikartta on varhaisimpia, joita keräilijä voi nykyään löytää. 
Postikartat ovat oma kiehtova alueensa, joka heijastaa aikakautensa ta-
loudellista ja yhteiskunnallista kehitysvaihetta.

Kartta on Sansonin ensimmäisiä tunnettuja töitä ja syntyi yhteistyös-
sä Melchior Tavernier’n kanssa 1632, Lützenin taistelun vuonna. Sikä-
li se kuuluu vielä ranskalaiseen pioneeriaikaan. Sansonin välirikko Ta-
vernier’n kanssa, itsenäistyminen ja kasvavan maineen avulla löytyvä 
uusi kustantaja olivat vielä tulevaisuudessa. Myös tyyliltään kartta oli 

toteutettu Tavernier’n flaamilaisen maun mukaan. Ranskan hahmo al-
koi tarkentua. Seuraava suuri kehitysaskel kartografiassa otettiin vasta 
yli kymmenen vuotta Nicolas Sansonin kuoleman (1667) jälkeen. Vuosi-
na 1671-1682 Tiedeakatemian kolme oppinutta jäsentä, herrat Picard, 
Cassini ja Lahire suorittivat tähtitieteelliset mittauksensa, joiden tulok-
sena Ranska menetti länsirannikollaan kokonaisen pituusasteen ja puo-
li astetta Välimeren rannikolla. Hoikistumisen johdosta Aurinkokunin-
gas loihe lausumaan: ” Hyvät herrat, matkanne on tullut maksamaan 
minulle roiman osan valtakunnastani!” Mittaustuloksensa akateemikot 
siirsivät juuri Sansonin kartalle, jota pidettiin parhaimpana siihen asti. 
”Aluemenetyksen” korvasi runsain mitoin saavutettu tieteellinen etu-
matka, jonka tuella ranskalaisen koulukunnan kartat valloittivat markki-
nat koko Euroopassa.

melChior tavernier: Théâtre géographique de la France 1643 Pariisi 

16. niColas sanson: 
Carte géographique des postes qui 
traversent la France, 1632



16. niColas sanson: Carte GéoGraphique des postes qui traversent la franCe, 1632



Näitä kahta Sansonin työtä katsellessa on hyvä muistuttaa mieliin, 
kuinka tärkeitä vesitiet olivat ennen. Tieverkoston vähäisyys ja epävar-
ma kunto oli suuri este niin tavaroiden kuin ajatustenkin liikkumiselle. 
Ranskassa kulkukelpoiset joet olivat luonnollisia verisuonia ja onkin sa-
nottu, että Valois-kuninkaiden vuosisatoina Ranska oli yhtä kuin Loi-
re-joen vesistö. Jossain mielessä se pitääkin paikkansa, niin vähän tun-
tuvat Ranskan hallitsijat olleen kiinnostuneita rannikoistaan ja niiden 
takana avautuvista uusista mahdollisuuksista. Että Loire’in laakso oli 
Ranskan sydän näkyy myös ensimmäisten paikalliskarttojen synnyssä: 
keskiosien maakunnat saivat karttansa ensimmäisinä, joukossa myös 
omaleimainen Bretagne.

Jokikartta on toteutettu havainnollisesti ja Sansonin tapaan taloudel-
lisesti. Varsinainen karttapohja on sama kuin postikartassa, onhan San-
son ensimmäisiä teemakarttojen suurtuottajia (esim. 200 kirkollista kart-
taa). Suurien jokivesistöjen vedenjakajat on lisätty värityksellä. Kartan 
varhaisin painos on 1637.

Uransa alkuvaiheessa Sanson työskenteli sekä akateemisena 

historioitsijana (Gallian, Kreikan ja Rooman karttoja) että sotilasvirka-
miehenä eli insinöörinä kenttätöissä. Jälkimmäisessä hän kunnostautui 
niin, että sai nimityksen (géographe ordinaire) ja valvontaansa tärkeitä 
linnoitustöitä Picardiassa 1638-39. Kustantaja Melchior Tavernier tapa-
si Sansonin ehkä tämän kotikaupungissa Abbevillessä ja osasi heti arvos-
taa häntä. Siihen mennessä Tavernier oli jo julkaissut sotilasinsinööri-
en karttoja (mm. Châtillon). Hondiusten karttojen edustajana Tavernier 
tarvitsi uutta paikallista materiaalia kilpailussaan Blaeu’n ja Janssoniuk-
sen ranskankielisten atlasten kanssa. Yhteistyö alkoi hyvin, mutta ka-
riutui Sansonin huomatessa jäävänsä maineesta paitsi. Hänen tärkeim-
mät suojelijansa kardinaali Richelieu ja kuningas Ludvig XIII kuolivat 
peräkkäisinä vuosina 1642 ja 1643. Tämä epäilemättä sinetöi hänen 
päätöksensä muuttaa Pariisiin etujaan valvomaan. Pian löytyi uusi yh-
teistyökumppani Pierre Mariette, jonka kustantamana sitten ilmestyi 
Ranskan ensimmäinen täysimittainen atlas, Les cartes générales de tou-
tes les parties du monde (1658).

melChior tavernier: Théâtre géographique de la France 1643 Pariisi

17. niColas sanson: 
Carte des rivières de France, 1637



17. niColas sanson: Carte des rivières de franCe, 1637



Sarjamme viimeiset kolme yleiskarttaa osuvat todelliseen saumakoh-
taan ranskalaisen kartografian tuotannossa ja tarjonnassa: ne kustansi 
Pierre Mariette I (1596-1657), joka poikansa Pierre Mariette II:n (1634-
1716) kera käynnisti Nicolas Sansonin nousun uuden ranskalaisen kou-
lukunnan kärkinimeksi.

Mutta tämä ensimmäinen niistä on jotain aivan muuta: viimeisiä esi-
merkkejä hollantilaisten valta-asemasta Euroopan karttamarkkinoilla. 
Tämän Ranskan kuvan loi Mercatorin, Hondiusten ja Jan Janssoniuk-
sen kartografinen dynastia ja se palveli kunnialla vuosikymmeniä. Kan-
sallinen atlas, jossa se nyt vielä ilmestyi, sai sekin useita painoksia ja tuo 
tarinaan vielä yhden keskeisen nimen 1600-luvun puolivälistä: Lang-
lois. Isä François (1588-1647) ja poika Nicolas (1640-1703) olivat Ma-
riette’ien veroisia kustantajia ja kauppiaita, kummillakin puodit Pariisin 
Rue Saint-Jacques’illa.

Kartussin piirros Pariisista pohjautuu todennäköisesti Gabriel Perel-
len (1603-1677) maisemaan. Perelle erikoistui myöhemmin piirtämään 
karttoja kuningas Ludvig XIV:lle.

pierre mariette Ja niColas lanGlois: Théâtre géographique de France 
1653-1680 Pariisi

18. pierre MarieTTe i: 

Carte générale du Royaume 
de France, 1653



18. pierre mariette i: Carte Générale du royaume de franCe, 1653



Kahdessa viimeisessä kartassa näemme ajan merkkien ja tyylin muuttu-
van. Uutta on sekin, että näiden karttojen kustantajina kartografi (San-
son) ja perinteinen kauppias-kustantaja (Mariette) olivat uuden atlaksen 
synnyssä tasaveroisia kumppaneita. Maantieteen ja mittalaitteiden edis-
tys oli johtamassa Ranskan tieteellisen ja kaupallisen kehityksen kärkeen 
ja keskiössä olivat tekninen laatu ja luotettavuus.

Sansonin yleiskartta astui palvelukseen lukemattomina versioina 

maantieteen, hallinnon ja kirkon tarpeisiin vastaten ja äsken vielä muo-
dikkaat barokkiset muodot saivat väistyä. Kahden kartan kartussien ver-
tailu ja Saksan rajalinjan muuttuminen koruttoman asialliseksi kertovat 
juuri tästä. Ranskan kartografian pioneeriaika oli jäänyt taakse.

niColas sanson Ja pierre mariette: Cartes générales de toutes les parties 
du monde 1658 ja 1665 Pariisi

19. Ja 20. pierre MarieTTe i: 

Carte générale du Royaume de France, 
1658  ja  La Royaume de France, 1665



19. pierre mariette i: Carte Générale du royaume de franCe, 1658


