
20. Pierre Mariette i: La royauMe de France, 1665



Seuraavat paikalliskartat ovat kaikki jo edellä nimetyistä atlaksista. Kunkin 
kartan kohdalla mainitaan ylimpänä kartanpiirtäjän nimi ja kartan piirtä-
misvuosi/varhaisin painovuosi. Alimmaisena on kustantajan nimi, atlak-
sen nimi ja painoksen vuosiluku.

Ajallisesti ja etenkin irtolehtimyynnin vuoksi kaikki nämä maakuntia 
tai pienempiä alueita (pays) kuvaavat kartat olivat periaatteessa saatavil-
la 1630-40 -lukujen Pariisissa. Ne olisi voitu esim. sitoa yhteen ”kokooma 
-atlakseksi” asiakkaan toiveiden mukaan. Karttojen alkuperän kirjavuuden 
vuoksi ei ehkä ole kovin mielekästä tuijottaa atlaksen tai kustantajan ni-
meen ja koettaa löytää yhtenäisyyttä saman atlaksen kartoista. Teosmai-
suus, allekirjoituksesta käyvä linjakkuus toteutuu vasta myöhemmin.

Mielekkäämpää jäsennystä 1600-luvun alkuvuosien karttoihin saamme, 
kun jaamme ne neljään ryhmään alkuperän mukaan.

- flaamilaisista lähteistä kopioidut (alkuperäinen usein ranskalainen)
- ranskalaisista lähteistä kopioidut
- uudet, ensi kertaa julkaistut
- tuntemattomasta lähteestä kopioidut

Ensimmäinen paikalliskartoista poikkeaa hiukan muista. Se tuskin oli 
saatavana irtolehtenä ja koettiin muodoltaan jo vanhentuneeksi. Sitä pa-
remmin luokittelu valaisee Bouguereau-LeClerc -atlaksien materiaalia, 
joka on todella kirjavaa ja eri-ikäistä.

Maakuntakarttojen keräilyn etuna on usein huokeat hinnat, vaikeutena 
saatavuus jos ei asu ao. maassa. Ranskan maakuntakarttojen kohdalla on 
juuri näin.

Esim. ”kultakauden” karttoja aina 1700-luvun loppuun löytää paikan 
päältä helposti. Varhaisemmat ovat tiukassa, sillä ne kelpaavat myös rans-
kalaisille keräilijöille. Ranskan tekee yleensä otolliseksi keräilykohteeksi se 
kummallinen tosiasia, että vanhat kartat rinnastetaan siellä painokuviin, 
”éstampe”. Moni kodinsisustaja ottaa komean taistelukuvan, muotokuvan 
tai kaupunkinäkymän seinälleen. Niiden rinnalla kartta on hiukan kuiva ... 
Keräilykulttuurin toinen ääripää taas löytyy Kanaalin takaa Englannista.

Maakuntakartat



Ranskan maakuntakarttojen kohdalla viive kartan synnystä keräilijän 
saatavilla olevaan painokseen on lähes yhtä suuri kuin yleiskartoissa. 
Paikalliskarttoja piirsivät omiin tarpeisiinsa kirkonmiehet hiippakun-
nissaan, historioitsijat maakunnissaan ja sotilaat varuskuntakaupun-
geissaan. Suurin osa varhaisimmista töistä on jäänyt tuntemattomaksi, 
tuhoutunut ajan melskeissä tai hävitetty vanhentuneena. Kun käsinpiir-
retty kartta joskus päätyi painettuun muotoon, viskattiin alkuperäinen 
pois tai käytettiin täytteeksi kirjankansiin.

Kirjan sivuilla julkaistun kartan mahdollisuudet säilyä ovat vallan toi-
set. Kirja on aina koettu arvokkaaksi. Firenzessä syntyneen ja Italias-
sa kauan eläneen Gabriel Symeonin kartta on varhaisimpia maakun-
takarttoja. Köyhtyneeseen aatelisperheeseen syntynyt Symeoni vietti 
kiertelevää elämää. Hän oli mesenaateista riippuvainen ja tuotti mo-
nenlaista tekstiä aikalaisensa Belleforestin tapaan. Auvergne’in kartta 
julkaistiin Lyonissa 1560 teoksessa Dialogus pius et speculativus (vuotta 
myöhemmin käännöksenä Déscription de la Limaigne d’Auvergne en 

forme de dialogue). Ortelius käytti karttaa 1570, mutta rajasi ja käänsi 
länsisuuntaisen kartan pohjoiseen. Kun Belleforest (7.) samaan aikaan 
ja samassa Lyonin kaupungissa kokosi materiaalia kosmografiaan, tuli 
kartta tietenkin valituksi: se onkin teoksen ainut maakuntakartta. Näyt-
telyn kappale on kopioitu alkuperäisestä ja on siksi hauskasti pyöreä, 
länsisuuntainen kartta (vrt. C).

Tällaisia maakuntakuvauksia Maurice Bouguereau etsi innokkaasti, 
mutta löysi vähemmän: ”... que si en vos provinces où estes resseants se 
trouvent hommes entendus en la géographie, les stimuler et accourager 
de faire en pareil...Ce que trouvant parmy vous, vous supplierai affec-
tueusement me les envoyer à Tours, pour les mettre au rang des autres 
Chartes, ensemble quelques mémoires dignes de louange et remarque 
de la province. Ce que faisant je feray mon devoir.”

F. de BeLLeForest: Cosmographie Universelle 1575

a. Gabriel SyMeoni: 
Description du pays d’Auvergne, 1560 
[kopio ranskalaisesta]



a. GaBrieL syMeoni: descriPtion du Pays d’auverGne, 1560



Seuraavat kuusi paikalliskarttaa (B-G) kelpasivat 1500-luvulla syntynei-
näkin yhä ja korvattiin uudemmilla hyvin eri tahtiin riippuen maakun-
tien tärkeydestä ajan sotilaallisissa operaatioissa. Jotkin olivat käytössä 
vielä 1660-luvulla. Kuvatut kappaleet ovat LeClerc’in atlaksesta, mutta 
painettu Bouguereau’n alkuperäisillä laatoilla. Bouguereau’n kustanta-
janimen (Caesaroduni/Augustae Turonum in Aedibus Mauricii Bogue-
raldi) rinnalle on ilmestynyt I. LeClerc ex(cudit). Bouguereau’lla oli 14 
maakuntakarttaa, joiden joukko LeClerc’in atlaksessa kasvoi painos pai-
nokselta.

Nicolas de Nicolay, Arfeuilles’n ja Bel-Airin herra, oli paljon mat-
kustellut diplomaatti. Hän oli käynyt Englannissa, Saksissa, Preussissa, 
Ruotsissa, Unkarissa ja Turkissa. Tämä Calais’n ja Boulogne’in seudun 
kartta julkaistiin Pariisissa 1558 ja Ortelius kopioi sen Theatrumiinsa 
1570. Näyttelyn kartta on kopio Orteliuksen versiosta. Vuonna 1567 de 
Nicolay omisti leskikuningatar Katariina de’ Medicille vasta laatimansa 

Berryn herttuakunnan ja Bourges’in hiippakunnan kartan (ei painettu). 
Hän sai Kaarle IX:ltä toimeksiannon koko maan kartoituksesta, mutta 
suunnitelma ei toteutunut. De Nicolay’n suuri käsikirjasto tuhoutui tu-
lipalossa vasta 1755. Mutta aate oli kylvetty: näihin aikoihin ryhtyi mitä 
moninaisin joukko maakuntapatriootteja laatimaan tahollaan karttoja. 
De Nicolay itse piirsi vielä Lyonnais’n ja Beaujolais’n kartan 1573.

Varhaisin tieto alankomaalaisen Jean de Surhonin kartoitustyöstä on 
vuodelta 1557, vuotta ennen Vermandois’n kartan valmistumista. Hän 
matkusteli salaisissa tehtävissä mm. Englantiin. De Surhonin piirtämät 
Namurin, Vermandois’n ja Picardian kartat kelpasivat kaikki Orteliuk-
selle, jolta tämän sarjamme versio on kopioitu. Karttapohjoinen on al-
haalla, vuoden 1598 Theatrumissa taasen ylhäällä.

Jean LecLerc: Théâtre Géographique du Royaume... 1626

b. nicolaS de nicolay: 

Caletensium et Bononiensium...  

Jean de Surhon: 

Veromanduorum...1558 

[kopio flaamilaisista]



B. nicoLas de nicoLay:caLetensiuM et BononiensiuM...& Jean de surhon: veroManduoruM...1558



Berry on aivan ensimmäisiä kartoitettuja maakuntia, edelle ehtii var-
muudella vain pappi Macé Ogier’n kartta Le Mans’in hiippakunnasta 
(E). Itse Jean Jolivet (6.) , pappi hänkin, julkaisi 1545 suurikokoisen Ber-
ryn kartan. Piirrokseksi jäänyt Normandia on samalta vuodelta. Tähän 
Jolivet’n Berryyn perustuu suurelta osin Jean Chaumeau’n kartta, jonka 
Ortelius kopioi Theatrumiinsa. Kuten edellisen kartan kohdalla, Bou-
guereau antoi kopioida tarvitsemansa maakunnan Orteliukselta. Sar-
jamme kappale ilmestyi LeClerc’in atlaksessa.

Jean Chaumeau’sta tiedämme vähän. Hän oli aatelinen, Sieur de 
Lassay, ja toimi juristina Bourges’in maakuntahallinnossa. Hänen ai-
noa tunnettu kirjallinen työnsä on Histoire de Berry, contenant l’ori-
gine... jne. vuodelta 1566, johon tämä kartta kuului puupiirroksena 
(31,5x33cm).

Symeonin kartta (A) tuli jo edellä tutuksi. Meillä on hyvä tilaisuus 

vertailuun, sillä tässä on sama kartta Orteliuksen versiosta kopioituna. 
Pohjoinen on siis nyt ylhäällä. Bouguereau’n kaivertaja G.Tavernier teki 
hyvää työtä ja laatta kesti käytössä Jean LeClerc’iltä Jean Boisseau’lle 
saakka. Itse asiassa kaikki Bouguereau’n maakuntakartat saivat palvella 
pitkään yhtä lukuunottamatta: La Déscription du pays Blaisois ilmestyi 
alkuperäismuodossaan vain 1594. Sen tekijä oli mestari Jean du Temps, 
kuuluisa lakimies ja matemaatikko. Tämä kartta oli yksi niistä kolmes-
ta (muut Touraine ja Limousin F) ranskalaisesta alkuperäistyöstä, jotka 
ilmestyivät ensimmäistä kertaa juuri Bouguereau’n atlaksessa. LeClerc 
piirrätti du Temps’in kartan uudelleen, pohjoissuuntaisesta se muuttui 
itäsuuntaiseksi ja ilmestyi atlaksessa 1619.

Jean LecLerc: Théâtre Géographique du Royaume... 1626

c. Jean chauMeau: 
Berry 1566 
Gabriel SyMeoni: 
Limaine d’Auvergne, 1560 
[kopio flaamilaisista]



c. Jean chauMeau: Berry 1566 & GaBrieL syMeoni: LiMaine d’auverGne 1560



Maurice Bouguereau, kunnon kirjanpainaja Tours’in kaupungissa, eli 
ajan hermolla. Vuosina 1588-90 elettiin ratkaisun hetkiä uskonsotien 
Ranskassa:

Katolinen liiga oli voitonvarma - kuningas Henrik III, viimeinen Va-
lois, antoi murhata Henrik ja Ludvig de Guisen mutta sai itse surmansa 
Jacques Clément’n tikarista - Bourbon-sukuinen Henrik IV piiritti Pa-
riisia, joka oli Orléans’in tavoin noussut kapinaan - hovi ja suuri joukko 
rojalisteja, maltillisia ja protestantteja majaili Tours’issa. Bouguereau’n 
pakeille saapui flaamilainen Gabriel Tavernier ja yhdestä toimeksian-
nosta (Postelin kartta) kasvoi pian kunnianhimoinen suunnitelma ensim-
mäisestä kansallisesta atlaksesta. Työ eteni, mutta niin eteni poliittinen 
kehityskin. Kuninkaan ja hovin voittoisa paluu Pariisiin tuntui yhä to-
dennäköisemmältä. Bouguereau’lla alkoi olla kiire, jos mieli ojentaa ku-
ninkaalle valmiin teoksen kotikaupungissaan. Théâtre Françoys ilmestyi 
1594, mutta paljon suppeampana kuin oli tarkoitus.

Bouguereau käytti siis Orteliuksen ja Mercatorin karttoja. Miksi 

valinta osui useammin (6 karttaa) Orteliukseen kuin Mercatoriin (4)? 
Mercatorin kartat olivat teknisesti parempia (mm. astejaot) ja pienimit-
takaavaisina soveliaampia tarkoitukseen. Avainhenkilö lienee Tavernier, 
jolle Ortelius oli tutumpi, hän kun oli työskennellyt Plantinille (Orteliuk-
sen kustantaja) Antwerpenissa. Bouguereau sai nähdä Mercatorin kart-
toja vasta 1593 ja valitsikin heti neljä.

Mercatorin kartoista yksikään ei silti perustunut ranskalaiseen alku-
peräiseen. Tämä Etelä-Ranskan kartta oli Mercatorilla nimeltään Aqui-
tania australis, regnum Arelatense cum confiniis ja kartografi oli itse 
koonnut sen useammasta lähteestä. Bouguereau teki ilahduttavan poik-
keuksen ja ranskansi otsakkeen. Muuten oli sääntönä pikkutarkka kopi-
ointi, niin latinankielisten paikannimien kuin suoranaisten virhemuoto-
jenkin. Myös koristeaiheet ja kartussit kopioitiin sellaisinaan.

Jean LecLerc: Théâtre Géographique du Royaume... 1626

d. Gerard Mercator: 

Daulphiné, Languedoc, Gascoigne, 
Provence et Xaintonge, 1585 

[kopio flaamilaisesta]



d. Gerard Mercator: dauLPhiné, LanGuedoc, GascoiGne, Provence et XaintonGe, 1585



Tämä liikoja koristelematon kartta on huomionarvoinen ainakin kah-
desta syystä. Se on varhaisin tunnettu ranskalainen maakuntakartta ja 
myös varhaisin kirkollinen kartta. Lisäksi nähtävillä oleva kopio (kaiver-
rettu 1591) on kaikesta päätellen uskollisempi alkuperäiselle kuin Orte-
liuksen versio Theatrumissa 1595.

Monet pioneeriajan kartanpiirtäjät olivat joko pappeja tai maallikko-
veljiä. Niin myös Macé Ogier, pappi ja hallintomies Maine’in maakun-
nasta. Hän piirsi Mans’in hiippakunnan kartan käytännön tarpeeseen ja 
varmat tiedot ajoittavat ensimmäisen painoksen vuoteen 1539. Toinen 
painos otettiin 1565, mutta kummastakaan ei ole säilynyt ainuttakaan 
kappaletta. Kartta sai erillisen selityskirjasen, Déscription de la charte 
Cénomanique contenant les Villes, Forests, Rivières, Paroisses, Chap-
pelles et Bénéfices ..., jota painettiin 1558, 1559, 1586 ja myöhemmin-
kin. Karttaa lähemmin tarkastellessa huomaa, että Bouguereau ei pal-
jasta sen alkuperäistä tekijää. Miksipä olisi, kun halusi atlaksensa käyvän 
uudenaikaisesta (Nova et Integra ...). Neljä vuosikymmentä haudassa 

maannut Ogier ei oikein sopinut kuvaan. 
Bouguereau’n ja Orteliuksen kautta Ogier’n kartta pysyi käytös-

sä pitkään. Myöhemmät hollantilaisatlakset kyllä mainitsevat tekijän, 
Orteliuksen tapaan: Cenomanorum Galliae regionis typus, auchtore 
Matthaeo Ogerio ... Sekä Bouguereau’n että myöhemmin Melchior 
Tavernier’n harrastamia selitystekstejä on hauskaa tavailla, ne tuntuvat 
tuovan kaukaisen ajan lähemmäksi.

Ensimmäiset hiippakuntakartat laadittiin Ranskan sydänmailla, 
Bourges 1545, Limoges 1594, Sarlat 1594, Cahors 1606 jne. 1600-lu-
vun puolella työ eteni kiihtyvällä tahdilla niin, että jo Nicolas Sanson 
hankki perusmateriaalia postittamalla kyselylomakkeita kirkonmiehille 
ympäri koko maan. 

Jean LecLerc: Théâtre Géographique du Royaume... 1626

e. Macé oGier: 
Nova et Integra Caenomaniae 
Descriptio vulgo le Mans, 1539
[kopio ranskalaisesta]



e. Macé oGier: nova et inteGra caenoManiae descriPtio vuLGo Le Mans, 1539



Vihdoin kartta, joka on syntynyt ranskalaisen kustantajan aloitteesta! 
Työ käynnistyi Bouguereau’n toimeksiantona ja sen tekijä oli lääkäri 
ja matemaatikko Jean Fayen Limoges’in kaupungista. Kartta valmistui 
Théâtre Françoys’n painovuonna 1594 ja valmiissa atlaksessa ei Fayenin 
kehumiselle tule loppua:

”...lequel n’a espargné pour le zelle et honneur qu’il a de sa patrie, ny 
depence, ny temps, outre la solicitude de son esprit pour rendre parfaic-
te la Charte de vostre Vicomté de Lymoges...” Kartta on omistettu Li-
moges’in kuvernöörille Ventadourin herttualle, jonka vaakuna koristaa 
karttaa. Toisaalla Joachim Blanchonin allekirjoittamat säkeet ylistävät 
Fayen’ia maakuntansa Arkhimedeeksi!

Fayen’in käyttämiä lähteitä emme tunne, ehkä hän sai niitä paikallisil-
ta veroviranomaisilta. Joka tapauksessa kartta vaikuttaa laaditun pikem-
minkin sotilaan tai juuri verottajan tarpeisiin kuin kirkolliseen käyttöön. 
Paikannimistöstä puuttuu suuri joukko apottikuntia eikä Limoges’in 
kaupungin pienoiskartta korosta mitenkään piispanistuintaan. Kokonai-
suus oli onnistunut ja hollantilaiset käyttivät kartan kopioita Hondiuk-
sen, Janssonin ja Blaeu’n atlaksissa.

Maakuntapatriootin ylistäminen sopii hyvin tietoihimme 

Bouguereau’sta ja myös tapaan, jolla ajan tietoteoksissa yhdisteltiin mai-
semien ”kasvot” historian ja kirjallisuuden esikuviin. Théâtre Françoys 
lisäsi edellisiin vielä avoimen poliittisen uskontunnustuksen, Bouguereau 
ilmoitti haluavansa ”...louer par escrits la fidélité et félicité des Royaux 
ou Maheustes...” ja varsinkin omaa maakuntaansa Touraine’ia, ”...sur 
toutes les autres provinces la plus fidèle et la plus obéissante à son Roy 
...” Bouguereau kuuluikin piiriin, joka Agrippa d’Aubignén johdolla 
painoi ja levitti rojalistien menestyksekkäintä pamflettia, psykologisen 
sodankäynnin täsmäasetta, La Satyre Ménippée. Atlaksensa tekstisivuil-
la Bouguereau ei säästellyt sanojaan tuomitakseen ”...la guerre ouverte 
faicte au Roy sous prétexte de l’Union catholique pour ruiner la mon-
archie françoise à la suasion des trompettes d’Espaigne...”!

Maakuntapatriootteja on tuolloin Suomessakin, muuan Jaakko Ilkka 
muiden muassa. Samaan aikaan kun Henrik IV rakentaa taitavasti so-
pua ja elvyttää taloutta Ranskassa, herttua Kaarle ja hänen marskinsa 
Klaus Fleming valitsevat toiset keinot pohjalaisten kanssa asioidessaan.

Jean LecLerc: Théâtre Géographique du Royaume... 1626

F. Jean Fayen: 
Totius Lemovici et Confinium, 1594 
[uusi alkuperäinen]



F. Jean Fayen: totius LeMovici et conFiniuM, 1594



Kysymykseen ”mitä iloa on kartankeräilystä” on tässä yksi vastaus. Kar-
tan kauneus on aivan hyvä syy. Kauneutensa ohella tämä Bretagnen 
kartta on muutenkin kiehtovin Bouguereaun atlaksessa. Jos näin onnis-
tuneita ja tarkkoja karttoja oli tuolloin olemassa, mikä harmi, ettei niitä 
ole säilynyt enemmän rannikkomaakunnissa. Sillä selvää on, että tämän 
kartan tuntematon piirtäjä on velkaa maakunnan merenkulkijoille.

Tiedämme kuitenkin mistä lähteestä Bouguereau kartan löysi: vuon-
na 1583 ilmestyi Bertrand d’Argentré’n Histoire de Bretaigne, jonka toi-
seen laitokseen (1588) oli liitetty kartta. Tämä kopioitiin tarkasti muuta-
maa pikkudetaljia lukuunottamatta. D’Argentré oli juristi, sotilassuvusta 
syntyisin, henkeen ja vereen liigalainen, vanhan maakuntansa itsellisyy-
den ja oikeusperinteiden kannattaja. Paikannimien muodot viittaavat 
tekijäksi ranskalaista mutta ei bretonia. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
on karttaan merkitty Ylä- ja Ala-Bretagnen rajaviiva. Teitä ei ole mer-
kitty, vaikka nimistö niiden varrella on tarkinta. Monien luostarien pois-
saolo viittaa kauppiaiden, ei pappien, käyttämiseen lähteinä.

Kartta on mitä onnistunein yhdistelmä merenkulkijoiden paikal-
listuntemusta ja aikakauttaan hyvin edustavaa historiallista karttaa. 

Rantaviivan tarkkuus ja suhteet ovat moninverroin paremmat kuin 
vaikkapa Mercatorilla. Jonkin vihjeen kartan alkuperästä voivat antaa 
kauniit kiehkurat, jotka eivät ole koristeita vaan palvelevat käytäntöä. 
Samanlaisia on tavattu jo puoli vuosisataa aiemmin merenkulkijoiden 
almanakoissa, jommoisia laativat Jean Troadec tai Guillaume Brouscon 
läntisessä Le Conquet’n kaupungissa. Kiehkuraviivat saavat alkunsa lah-
dissa, joissa sijaitsee satama. Ne päättyvät kolmeen tuuliruusuun, joilla 
on nelijakoinen kehä. Kehiltä on luettavissa, uloimmasta sisimpään ede-
ten: 1. kuunkierron 29 vuorokautta, 2. kuun vaiheet korkean ja matalan 
veden aikaan, 3. vuoksiveden tunnit, 4. luoteen tunnit jokaiselle päivälle 
kuunkiertoa. Niinpä saattoi luotsi kartasta tarkistaa, milloin korkea vesi 
toisi laivan turvallisesti satamaan.

Jean LecLerc: Théâtre Géographique du Royaume... 1626

G. Description du Pays Armorique à 
Près. Bretaigne, n. 1582



G. descriPtion du Pays arMorique à Près. BretaiGne, n. 1582



Seuraavat kartat ovat syntyneet 1600-luvun puolella, jolloin Bougue-
reau’n työtä jatkoivat Jean LeClerc ja hänen poikansa J.LeClerc nuorem-
pi. Karttojen määrä atlaksessa kasvoi painos painokselta (1619-1632) ja 
flaamilaisten kopioiden osuus laski alle kolmannekseen. Koko Ranskan 
pinta-alasta Bouguereau’n kartat olivat kattaneett vain Loire-joen tie-
noot, Burgundin ja Artois’n rajaseudut. Sekä vielä itsenäisen Lothrin-
genin, jonka ruhtinas de Guise oli johtanut liigaa. Eteläinen osa maata 
näkyi vain Mercatorin yleiskartassa (D). Nyt atlas kasvoi 50 karttaan.

Vaikka karttojen mittakaavat ja ilmansuunnat vaihtelivat edelleen 
suuresti, oli uusien ranskalaisperäisten karttojen otsikointi jo yhdenmu-
kaista.  Yksinkertainen tekstirivi oli toki myös halvempi kaivertaa kuin 
monimutkainen kartussi! Bouguereau’n teoksessa eivät kartat seuran-
neet toisiaan loogisessa järjestyksessä - LeClerc’it sen sijaan etenivät 
Ile-de-France’ista alkaen pyyhkäisyinä etelää kohti.

Pariisi on ollut valtakunnan pääkaupunki jo yli vuosisadan, mutta 
vasta Henrik IV alkaa muotoilla siitä kuningasvallan symbolia. Komea 
Place Royale (nyk. Place des Vosges) sekä kaupungintalo Hôtel de Ville 
ovat uuden ajan airuita. Ministeri Sullyn suuret tietyöt elvyttävät elin-
keinoja. Kruununprinssi Ludvig on kuusivuotias tarmonpesä, ikäistensä 
lasten muodostaman pikku hovin keskipiste Saint-Germain-en-Laye’n 

linnassa. Ensi vuonna hänelle syntyy uusi alamainen, veli Gaston (d’Or-
léans).

Helsingin vaiheissa on koettu pelkkää alamäkeä. Mahtimiesten vie-
railusta ei ole ollut apua, päinvastoin: 1599 Kaarle-herttua kävi mes-
tauttamassa yhdeksän helsinkiläistä. Väkeä on enää samanverran kuin 
Porvoossa, 600 henkeä.

Jean de Beins kuuluu ammattikuntaan, jonka merkitys kasvaa 1500-lu-
vun lopusta alkaen. Tykistön teho oli jo sadan vuoden ajan tehnyt pe-
rinteiset linnanmuurit haavoittuviksi, uusien linnoitusjärjestelmien 
kehittely oli pitkällä esim. Italiassa ja Alankomaiden espanjalaisilla. So-
tilasinsinöörit olivat ennen kaikkea tykistön miehiä. Jean de Beinsin tie 
vei ratsumusketöörinä Henrik IV:n piiritystaisteluihin ja sitten insinöö-
rinoppiin Dauphinén maakuntaan. Nimityksensä hän sai 1607 ja aate-
loitiin 1610. Tänään hänet tunnetaan ennenkaikkea vuoristomaiseman 
kartoituksen kehittäjänä, kuuluisimpia töitä ovat Savoijin ja Dauphinén 
(1617) kartat. Tästä Bresse’in kartasta on hiukan kiistelty, mutta yleensä 
se lasketaan de Beinsin työksi.
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h. Jean de beinS: 
Description du Pais de Bresse, 1607



h. Jean de Beins: descriPtion du Pais de Bresse, 1607



Tämä kartta on esimerkki niistä satunnaisista reiteistä, joita myöten uusi 
karttamateriaali kulkeutui kustantajalle. Jean LeClerc vanhempi meni 
manan majoille 1621 tai 1622, sillä jälkimmäisen vuoden painoksen 
osoitteena on ”chez la Veufve Jean Le Clerc”. LeClerc nuorempi oli 
saanut kirjanpainajanoikeutensa 1618 ja isän työn jatkamista vaikeutti 
karttojen vähyyden lisäksi ammattimiesten puute. Bouguereau’n kartat 
oli kaivertanut yksi ja ainut mestari - LeClerc’it joutuivat käyttämään 
useaa eritasoista kaivertajaa. Seurauksena oli atlaksen epätasaisuus.

Maailmankartta teetettiin Hondiuksella Amsterdamissa, myös kaiver-
taja Salomon Rogers (Caux L) oli flaami. Onneksi vuoden 1620 tienoilla 
LeClerc’it saivat avukseen kaksi etevää kaivertajaa Champagnesta ni-
meltään Jean Picquet ja Hugues Picart . Picquet oli Troyes’sta ja hänen 
työtään on esimerkiksi näyttelyn Normandian kartta (N). Picart puoles-
taan työskenteli Châlons’issa, esimerkkeinä Ile-de-France (J) ja Retelois. 
Todetaan vielä kerran: kunnon kirjakauppiaat Bouguereau ja LeClerc 
eivät olleet kartografeja. Bouguereau sai asiantuntija-apua Jean Fayen’il-
ta (Limousin F), LeClerc’ien työ ei olisi toteutunut halutussa laajuudessa 
ilman Damien de Templeux’ta (Ile-de-France J, Normandia N). 

Ranskaa on kohdannut suuri onnettomuus, kaksikin: kiihkokatolinen 
Ravaillac iski tikarinsa vaunuajelulla olevan Henrik-kuninkaan rintaan 

ja vuotta myöhemmin sijaishallitsija Maria de’ Medici antoi ministeri 
Sullyn jättää eroanomuksensa. Taustalla ovat supattamassa uudet suosi-
kit, epämääräinen Concino Concini ja vaimonsa Leonora Dori - kum-
pikin Maria-kuningattaren italialaista seuruetta.

Ruotsilla on uusi nuori kuningas, Kustaa II Aadolf. Hänen täyden-
täessä koulutustaan mm. matkustelemalla, maata johtaa kansleri Axel 
Oxenstierna. 

On melko varmaa, että kaivertaja Picart välitti LeClerc’eille tiedon 
Châlons’issa näkemästään Retelois’n kartasta. Sen oli piirtänyt Jean 
Jubrien samasta kaupungista ja omistanut ”à Monseigneur François de 
Gonzague de Clèves, Duc de Rethelois” jne. Tämä mahdollistaa työn 
ajoituksen, nuori herttua nimittäin kuoli 1612. Picart’n kaiverrustyö on 
vuodelta 1621. Kartta on selvästi paikkakuntalaisen tekemä ja näyttää 
melko onnistuneesti pinnanmuodot. Myös paikannimiä on runsaasti. 
Jubrien loi maineensa Reimsin ja Troyes’n hiippakuntien kartoilla. (kts.
myös N).
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i. Jean Jubrien: 
Carte du Pais de Retelois, 1612



i. Jean JuBrien: carte du Pais de reteLois, 1612



Vaikka aatelismies Damien de Templeux oli LeClerc’ien atlaksen avain-
henkilöitä, hänestä tiedetään hyvin vähän. Miehen syntyseuduiksi on 
arveltu hänen nimiensä ja arvonimiensä nojalla Sommea tai Oise’ia, 
”Damien de Templeux, écuyer, Sieur d’Herleville et de Frestoy”. Hän 
piirsi LeClerc vanhemmalle seitsemän karttaa, jotka allekirjoitti nimel-
lään. On epäselvää, vastasiko hän myös viidestä nimettömästä kartasta. 
Allekirjoitetut seitsemän maakuntakarttaa täyttivät suuren tyhjiön Pi-
cardian etelä- ja Loire’in pohjoispuolella. De Templeux’n Ile-de-France 
on myös ensimmäinen yksityiskohtaisempi maakunnan kuvaus.

Se ei kuitenkaan ole ainoa. Vuoden 1619 painoksessa oli kaksi muu-
takin karttaa samalta alueelta, mutta kovin erilaisia. Alkuperältään van-
hempi oli Orteliuksen Theatrumista (1598) kopioitu François de la Guil-
lotièren suurpiirteinen L’Isle de France, Parisiensis Agri descript., noin 
vuodelta 1590. Vieläkin luonnosmaisempi on tuntemattoman tekijän 
L’Isle de France et Lieux circo(n)voysins. Se lienee kolmesta varhaisin 
ja kuvaa Henrik IV:n sotatoimia Pariisin piirityksessä ja Ivryn taistelua.

Yhtä tärkeä taistelu koko valtakunnasta käydään Louvren linnan sa-
leissa ja käytävillä. Nuori, vasta Anna-kuningattarensa nainut Ludvig on 
saanut tarpeekseen Concinin vallanhalusta. Pistoolit ja tikarit hoitavat 
italialaisen, kuningataräiti joutuu kotiarestiin ja vastanimitetty ministeri 

Richelieu passitetaan kotimaakuntaan
Ruotsin kuninkaalla pyyhkii hyvin: Venäjän Mihail Romanov haluaa 

Novgorodin takaisin ja vaihtaa sen Karjalaan. Kustaa Aadolf  ja kansleri 
Oxenstierna käyvät Helsingissä, joka pian korotetaan 1. luokan tapuli-
kaupungiksi. Kaupungilla oli jo aiemmin ollut väliaikainen lupa ulko-
maankauppaan, mutta vähä vähältä laivat satamassa vähenivät. Uusi 
säädös tulee liian myöhään, sotatilan aiheuttama majoitus- ja muonitus-
velvollisuus on imenyt voimavarat tyhjiin. 

De Templeux’n karttojen määrä ja nopea valmistumistahti (1617-20) 
viittaa toimitustyöhön, ei kentällä työskentelyyn. Monien kunta- ja pi-
täjännimien puuttuminen, karttojen päällekkäisyys ja monet epätark-
kuudet tukevat olettamusta. On myös löydetty samankaltaisuutta hänen 
Normandian-karttansa (N) ja Jean Jolivet’n vanhan (1545) kuvauksen 
väliltä. Tekijännimien poisjättäminen viittaa sekin aiempien karttojen 
kopiointiin - ja käräjöinnin pelkoon!
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J. daMien de teMpleux: 

Carte du Gouwernement de l’Ile 
de France, 1617



J. daMien de teMPLeuX: carte du GouwerneMent de L’iLe de France, 1617



Samoin kuin Jubrien, on Mareschal kartanpiirtäjänä oman kotiseutunsa 
luotettava kuvaaja. Ja samoin kuin de Beins osallistui hänkin kuninkaan 
joukoissa taisteluihin liigaa vastaan. Rauhan palattua jatkoi Mareschal 
juristin tehtäviään Pariisin kunnallishallinnossa. Hän oli syntyisin aate-
lissuvusta Mâconin kaupungissa ja valvoi paikallistuntemuksensa avulla 
nuoren Marie de Bourbonin etuja tämän vasallien keskuudessa Dom-
bes’issa.

Tämä, kuten muutkin kartat oli myynnissä irtolehtenä heti painami-
sensa jälkeen ja myös atlaksen valmistuttua, katettavia kuluja kun ker-
tyi karttaa kohti melkoisesti. Uuden kartan ilmestyessä kauppias/kus-
tantaja vastasi (usein ennakkoon) piirtäjän palkkiosta, kaiverrustyöstä, 
kuparilaatoista, painotyöstä ja mahdollisesta värityksestä sekä vihdoin 
myynnistä ja markkinoinnista.. Vuoden 1670 tienoilla kustantaja Jaillot 
maksoi Guillaume Sansonille korkeita hintoja, 176 livreä kahden arkin 
kartasta ja 88 livreä arkista.

Pääkaivertaja majoittui usein kustantajan luo, otsikkotekstit ja kartussit 
teetettiin erikoismiehillä. Palkka maksettiin per kartta (maantieteellisen 

piirroksen jäljentäminen esim. 30 livreä), per sana tekstissä (3 livreä sa-
dalta sanalta tekstissä, 4 livreä sadalta otsikoissa ja tyyleissä). On laskettu 
50x40 cm:n kartan vieneen kaivertajilta kaksi viikkoa. Kun laskemme 
mukaan kuparilaatan hinnan 10 livreä, saamme uuden kartan perus-
kustannukseksi n.120 livreä [1 livre nykyrahassa = 15 euroa. Koulute-
tun työmiehen vuosiansio oli n. 40 livreä]. Laattojen arvo laski kuitenkin 
nopeasti.

Moni kauppias painoi kartat itse, ainokainen prässi sijoitettiin usein 
vintille. Painokset olivat pieniä 200-250 kpl. Se johtui varastotilan vä-
hyydestä, turmeltumisvaarasta ja pääoman puutteesta. Kun irtokartan 
myyntihinta oli n. 10 solia, [1 livre = 20 solia, 1 sol nykyrahassa= 0,85 
e. 1 solilla sai 2 kg leipää] hupeni 250 kpl:een painoksen tuotto pelkkiin 
peruskustannuksiin.
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k. MathiaS MareSchal: 
Pais et Souveraineté de Dombes, 1617



K. Mathias MareschaL: Pais et souveraineté de doMBes, 1617


