
Tämän kartan tekijä on jäänyt tuntemattomaksi. Vailla tekijännimeä se 
ei ainakaan ole alkuperäinen vaan kopio. Tiedämme vain flaamilaisen 
Salomon Rogersin kaivertaneen kartan ennen vuotta 1618. Silmiinpis-
tävä sahakuviointi merialueella oli muodissa jo 1500-luvun alkupuolella.

Paljon enemmän kertomista onkin ajan tapahtumissa. Ranskan ho-
vissa ei meno juuri muutu, Concinin tilalle astuu ensimmäinen Ludvig 
XIII:n monista suosikeista, de Luynes, joka on pian markiisi ja kuver-
nööri. Richelieu palaa kuninkaan armoihin keskelle vehkeilyjä ja suo-
ranaista sotaa, jota kruunu käy suurylimyksiä vastaan. Ylimyksiä eläh-
dyttää lähinnä ahneus ja vallanhalu, mutta levottomuudet maakunnissa 
ovat myös seurausta katolisen vastauskonpuhdistuksen ylilyönneistä. 

Samat syyt kasaavat myrskypilviä läheisen Saksan ylle: protestanttiset 
ruhtinaat ovat nousemassa katolista keisarivaltaa vastaan. Uskonsodan 
erikoisluonne vetää jatkossa mukaan ulkopuolisiakin valtioita, Kolmi-
kymmenvuotinen sota (1618-48) onkin ensimmäinen yleiseurooppalai-
nen sota.

Stolbovan rauhan jälkeen Ruotsi tähyää voimansa tunnossa Puo-
laan, ensimmäiseksi kohteeksi valitaan Puolan tukikohdat Virossa ja 
Liivinmaalla. Vastakruunattu Kustaa Aadolf  ei riehu sotakentällä vaan 

matkustelee etsien morsianehdokkaita Saksan protestanttihoveista ja 
solmii samalla suhteita. Hänen lahjakkuutensa sotilaana käy ilmeiseksi 
Puolan sotaretken kuluessa. Kustaa uudistaa jalkaväkensä aseistuksen, 
muodostelmat ja komentorakenteen. Ratsuväestään, hakkapeliitoistaan, 
hän luo nykypäivän panssariasetta vastaavan iskuvoiman. Euroopassa 
ainutlaatuisesta nostoväkiarmeijasta Kustaa koulii täydellisen välineen 
uudelle taktiikalleen, tuhoamissodalle.

Sananen Tukholmassa (Kungliga Biblioteket) sijaitsevasta LeClerc’in 
atlaksesta. Karttojen lisäksi niteessä on myös kuvasivuja, mm. Michel 
Lasne’in kaivertama muotokuva Ludvig XIII:sta ratsailla, taustanaan 
La Rochellen meritaistelu 1627. Sidokseltaan kovin vaatimattoman 
oloinen atlas tarjoaa alkusivuillaan muutakin silmäniloa: 2 nimiölehteä, 
joista toinen upeasti kuvitettu, sisällysluettelon ja hiukan karkeatekoisen 
muotokuvan Henrik IV:stä, hänkin ratsailla. Tukholman kappaleesta 
kuitenkin puuttuu kolmen kuvan kertomus ”voittoisan Henrik-kunin-
kaan saapumisesta Pariisin kaupunkiinsa”.
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Jean Tarde, kaniikki Sarlat’n hiippakunnasta, toimitti LeClerc’eille 
kolme karttaa kehnosti kartoitetun vanhan Akvitanian maakunnan 
alueelta. Tarde’ia saamme kiittää arvokkaasta kartanpiirtäjän oppaasta 
Usages du Quadrant à l’Esguille aymantée divisé en deux livres, joka 
ilmestyi Pariisissa 1621. Nuori kirkonmies oli sitä ennen opiskellut 
Roomassa mm. matematiikkaa.

Kirjassa kuvataan sotilaiden käyttämää menetelmää, joka palve-
li hyvin marssi- ja majoitussuunnitelmia laadittaessa. Työvälineinä oli 
kompassi, mittapöytä tai -levy ja harppi. Yksinkertainen tekniikka oli 
kolmiomittausta, jossa kartoittaja kiipesi esim. kellotorniin ja merkitsi 
paperille, oma sijainti keskipisteenä, näkyvillä olevat kohteet kompassi-
suuntina, siis säteittäisinä linjoina. Etäisyydet ja näkymättömissä olevat 
kohteet saatiin haastattelemalla asukkaita ja merkittiin paperille mitta-
kaavassa. Kartoitus eteni näköalapaikasta toiseen, loittonemalla keskus-
pisteestä yhä suuremmissa kehissä. Kehien väliksi laskettiin esim. 1 lieu 
(2280 toise’ia) = 4,4 km. Yksittäisten havaintopisteiden tuottamat kar-
takkeet voitiin yhdistää kompassilukemien avulla ja keskinäinen sijainti 
tarkistaa kolmiomittauksella. Menetelmän suuri heikkous oli sekä mit-
tauksen että laskennan epätarkkuus. Esimerkkinä lieu’n monet arvot, 

esim. jalkamiehen lieu (tunnin marssi) = 5,5 km.
Uskonkäsityksen suhteen Ludvig XIII ja Kustaa Aadolf  ovat vastak-

kaisissa leireissä, mutta into sodankäyntiin yhdistää. Kustaa saavuttaa 
kuolemattoman maineen sotapäällikkönä. Ludvig puolestaan rakastaa 
itse sotilaselämää ja sen rasituksia. Hän viihtyy joukkojensa keskellä pie-
nestä pitäen ja suorastaan elää satulassa. 1620-luvulla kestävyys on koet-
teella Ranskan kaikilla rajoilla: Béarnissa hugenotit kapinoivat, idässä 
Savoijin herttua ajaa Habsburgien asiaa, pohjoisessa Alankomaiden es-
panjalaiset hyökkäävät.

Tapahtumien vauhti kiihtyy. Böömissä keisarin neuvosherrat työnne-
tään Prahan linnan ikkunasta. Diplomaatit saavat väistyä, näyttämölle 
karauttavat Tilly, Piccolomini ja Wallenstein.

Ensimmäisen version Quercyn kartasta (säilynyt 1 kpl) Tarde laati jo 
1606 ja omisti sen Cahors’in piispalle. Tässä versiossa kirkolliseen kart-
taan sopivat tekstit Partie du diocèse de Limoges jne. ovat vaihtuneet 
maallisiksi, Partie du Limousin jne. Tarde’in karttojen tyyli todistaa hä-
nen ottaneen mallia Jean Fayen’in kartoista (F).
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LeClerc’ien kartoista viimeinen on näyttävä esimerkki pioneeriajan am-
mattitaidosta. De Templeux (kts. F) on todennäköisesti tuntenut Jean 
Jolivet’n vanhan Normandian kartan v:lta 1545, mutta rantaviivaan on 
tullut uutta tarkkuutta. Kaivertaja Jean Picquet’n jäljiltä tämä Norman-
dia näyttäytyy sangen flaamilaistyyppisenä.

Palaamme Jolivet’hen vielä kerran. Voimme ihmetellä miksi Nor-
mandia hänen myöhemmässä (1560) Ranskan yleiskartassaan (6.) on 
niin kehno verrattuna maakuntakarttaan. Alkuperäinen pergamentille 
piirretty ja maalattu Normandia (37x92 cm) on nimittäin säilynyt ja on 
nykyään Bibliothèque Nationale’in suuria aarteita. Tämän kartan löytö-
paikan poikkeuksellisuus valkeni kansalliskirjaston tutkijoille vasta 1960. 
Yli kuuden vuosikymmenen ajan Bontinin linna Auxerre’in lähellä Bur-
gundissa oli vain yksi hankintapaikka muiden joukossa.

Tänään tiedetään, että suuri määrä erityyppisiä karttoja, alkaen vai-
keasti tulkittavista peitepiirroksista aina kultakoristeisiin karttakirjoihin, 
on peräisin tuosta 1500-luvun linnasta.  Linna koki kukoistuksen kau-
den 1580-1635 kun sitä isännöi Maximilien de Béthune, Rosnyn mar-
kiisi, sittemmin Sullyn herttua. Juuri Henrik IV:n ministerin arvovalta 
selittää Jolivet’n kartan löytymisen linnasta. Vielä merkittävämpää on, 

että Sullyn ja hänen alaisensa Jacques Fougeu’n työvälineiksi linnan kir-
jastoon karttui suuri karttakokoelma. Karttoja oli 1500-luvun lopus-
ta 1690-luvulle, jolloin painopiste oli Aurinkokuninkaan operaatioissa 
Flanderin rintamalla. Sullyn huikentelevaiset jälkeläiset menettivät lin-
nan, jonka nykyinen omistajasuku osti 1700-luvun alussa. Linna ja sen 
kirjasto välttivät vallankumouksen roviot, mutta kokoelma alkoi hajota 
huutokauppoihin sata vuotta myöhemmin. Tutkijat herätti vasta kulku-
kauppiaalta hankittu nippu käsinpiirrettyjä sotilaskarttoja!

Valkean vuoren taistelussa Tilly peittoaa Böömin protestantit, Kustaa 
Aadolf  perustaa Uppsalan yliopiston ja Gascognessa syntyy kaksi jäsen-
tä kuuluisaan nelikköön: Henri d’Aramitz pienessä Espalunguen linnas-
sa Béarnissa, Lupiacissa (Gers) puolestaan Charles de Batz-Castelmore 
d’Artagnan. Kummankin suvussa on sotilasperinteitä riittämiin. Sattuu 
muuten niin, että juuri 1620 Ludvig XIII perustaa henkivartiokaartik-
seen pienen joukko-osaston, joka myöhemmin tunnetaan monilla nimil-
lä: Les Grands Mousquetaires, les Mousquetaires gris (ratsujen väri), les 
Casaques Bleus (asetakin väri).
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LeClerc’ien karttojen sarjan päättää tämä kaunis, alkuperältään tun-
tematon kuvaus Atlantin rannikosta, Bordeaux ja Garonne-joen suu 
maamerkkeinään. Juuri jokisuun yksityiskohdista on vaivaa kaihtamatta 
yritetty johdatella ja päätellä kuvauksen syntyhistoriaa – vaan turhaan. 
Niin vuosilukummekin on vain ensimmäisen painetun laitoksen vuosi-
luku. Kartta on kuin sisarus Caux’n kartalle (L), sillä tämänkin kaiver-
si flaamilainen Salomon Rogers. On jopa arvailtu huvittuneesti, olisiko 
kartussin alla näkyvässä merihirviössä tekijänsä näköä – onhan kaiver-
tajan nimikin signeerattu juuri siihen! Sepä olisikin melkoisen ironinen 
veto ammattinsa mestarilta, jonka palveluksia käyttivät suuret hollanti-
laiset nimet, Bertius, Jansson ja Blaeu!
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Olemme nyt saapuneet Ranskan ensimmäisen atlaksen viimeiseen vai-
heeseen. Bouguereau’n pioneerityön elämä ei sammunut LeClerc nuo-
remman poismenoon: kymmenen vuotta ehti kulua LeClerc’ien ”täydel-
lisestä laitoksesta” (1632) kun menestyvä kauppias Jean Boisseau julkaisi 
Pariisissa karttakirjansa Théâtre des Gaules (kts. 14.). Suurin osa sisäl-
löstä oli jo tuttua, 14 karttaa Bouguereau’lta ja 35 LeClerc’eiltä, Ludvig 
XIII:n muotokuvaa unohtamatta. Mutta lisäämällä 12 uutta maakunta-
lehteä hän toteutti edeltäjien tavoitteen koko valtakunnan esittämisestä.

Miksi tuo 10 vuoden viive? Ei edes tiedetä miten ja milloin atlaksen 
laatat joutuivat Boisseau’n haltuun. Varmaa on kuitenkin, että vuoden 
1632 jälkeen kotimaiset markkinat olivat jonkin aikaa varsin täynnä. 
Sinä vuonna ilmestyi ensi kertaa Melchior Tavernier’n hiukan laajem-
pi, Amsterdamissa kaiverrettu ja painettu atlas (12.), jonka kartat olivat 
valtaosin LeClerc’in kopioita! Yhtenäinen ja muodikas flaamilainen tyy-
li oli myyntivaltti. Ja kahta vuotta myöhemmin, 1634, tuli markkinoille 
Tassinin Les cartes générales de toutes les provinces ... joka menestyi 
hyvin karttojensa tarkkuuden ansiosta.  Ei ihme, että Boisseau korvasi 
kartoissa edeltäjiensä nimet omallaan välttääkseen vanhuuden leiman.

Näihin aikoihin (1616) d’Artagnanin ja Aramiksen kaksi kumppania 

ovat jo neljän tai viiden ikäisiä: Béarnissa syntynyt Armand de Sillègue, 
”seigneur d’Athos et d’Autevielle” ja Pau’n kaupungissa Isaac de Portau, 
jonka isoisän Abraham de Portau’n elämäniloinen Henrik IV aikanaan 
nimitti keittiömestarikseen!

Laonnais oli yksi Boisseau’n ”uusista” kartoista. Claude de Châtillo-
nin karttoja hänellä oli kolme ja ne ovat kaikki atlakseen muualta liitet-
tyjä, eivät siis Boisseau’n painamia: ”Poinssart ex(cudit)”. Näitä Châ-
tillonin karttoja ei ole tavattu muista atlaksista, ei edes hänen omasta 
Topographie françoise’istaan (1641-) , joka oli erittäin suosittu kokoelma 
linnoja ja kaupunkikuvia. Châtillon oli Châlons’ista, sotilasinsinööri en-
sin Champagne’issa ja sitten Sullyn lähettämänä Poitoussa, Guyenne’is-
sä ja Rouenin kaupungissa. Pariisissa hän suunnitteli leskikuningatar 
Maria de’ Medicin tervetuliaisparaatiin mekaanisia ”ihmeitä”. Suurin 
osa hänen säilyneistä kartoistaan on käsikirjoituksia, joitain yksittäisiä 
karttoja julkaisivat Boisseau, Tavernier ja muutama muu. 
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Kaunis Provence edustaa 1600-luvun kartoissa hyvin Tassinia, jonka 
suuri Ranskan kartta aloitti sarjamme. Tiedämme, että hän ammatti-
miehenä yhdisteli tarjolla olevaa tietoa omiin karttoihinsa sekä sen, että 
juuri Ranskan rannikoiden atlas menestyi hänen julkaisuistaan parhai-
ten. Voimme olettaa, että hänellä oli kerättynä runsaasti aineistoa juuri 
Välimeren rannikolta. 

Edellisen kartan syntyhetkistä tämän Provencen vuosikymmenelle on 
kulunut aikaa ja paljon tapahtunut. Ranskan ja Espanjan vihanpito jat-
kuu ja sen keskelle ovat syntyneet Jean-Baptiste Poquelin, myöhäisem-
mältä taiteilijanimeltään Molière, sekä Jean de la Fontaine. Richelieu 
on kardinaalina ja pääministerinä päässyt tavoitteeseen, hän on kunin-
kaan rinnalla valtakunnan mahtavin mies. Aatelisnuorison parhaimmis-
to on kaksintaistelujen huumassa harventunut sadoilla ellei tuhansilla. 
La Rochellen satamakaupungin hugenotit kapinoivat ja merellä odottaa 
laivoissaan Englannin uljain herrasmies, Buckinghamin herttua, antaak-
seen heille apuaan. Mutta Ludvig XIII piirittää ja kukistaa kapinoitsijat. 
Vuoden 1625 taisteluihin La Rochellessa osallistuu myös D’Artagnanin 
ja kumppanien tuleva esimies, nyt vielä kornetti Armand-Jean du Peyrer 
Troisvilles.  Kirjassaan Alexandre Dumas käyttää taiteilijan vapautta ja 
sijoittaa nelikön tapaamisen juuri vuoteen 1625. Todellisuudessa Athos 

ja Aramis liittyivät 1.Musketöörikomppaniaan 18-22 -vuotiaina vasta 
1640, Porthos 1643 ja D’Artagnan 1644 palveltuaan Essartsin komppa-
niassa vuodesta 1640.

Pari sanaa siitä, mistä 1500- ja 1600-lukujen ranskalaisia atlaksia Suo-
messa löytyy. Luultavasti vain Helsingin yliopiston kirjastosta (Norden-
skiöld-kokoelma). 1500-lukua edustavat siellä Antoine du Pinet (1564) 
sekä Ptolemaios (1535 ja 1541), 1600-lukua Tassin, Boisseau, Pieter Bert 
(1645), Philippe Briet (1649) ja Sanson (1676). Yksikään näistä kiinnos-
tavista karttakirjoista ei ole esimerkkiemme tapainen puhtaasti kansal-
linen, foliokokoinen atlas. Ranskan osuus Sansonin atlaksessa on toki 
kattava. Pioneerien aikakauteen luettavista Boisseau on pienikokoinen 
yleisatlas Trésor des cartes géographiques, Tassinin atlas juuri hänen 
yllä mainittu Ranskan rannikoiden kuvauksensa Cartes générales et 
particulières de toutes les costes de France ...

Lähin esimerkki LeClerc’istä löytynee Ruotsista, missä Kungliga Bib-
lioteketin kokoelmiin kuuluu vuoden 1632 Théâtre géographique du 
Royaume de France. Myös Tassinin rannikkoatlas sekä hänen kaupun-
kikartastojaan on nähtävissä.
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Tässä vielä toinen esimerkki Boisseau’n hankinnoista, yksi neljästä ku-
vauksesta Biskajanlahden tienoilta.  Tarkempia henkilötietoja tekijästä, 
”Sieur de Classunista” meillä ei ole, hän kuitenkin toimitti Boisseau’n 
atlakseen kolme karttaa.

Kymmenen vuotta aiemmin Ruotsi liittyi Kolmikymmenvuotiseen 
sotaan sitoutumalla Stralsundin kauppakaupungin puolustamiseen 
keisarillisia vastaan. 1630 ovat joukot Saksan maaperällä ja 1631 pro-
testanttiruhtinaat liittoutuvat Kustaa Aadolfin kanssa. Vastapuolella 
Wallenstein on menettänyt ylipäällikkyyden Tillylle. Tämä kokee murs-
katappion Breitenfeldissa 1631 ja ruotsalaisille on tie auki Mainziin ja 
Würzburgiin. Seuraavat historialliset voitot saadaan Nürnbergissä ja 
Lech-virralla, missä ruotsalaisten liikkuvuus (tykistöä myöten) oli vastus-
tajalle täydellinen yllätys ja sai aikaan sensaation aikalaisarvioissa. Kus-
taa Aadolf  saa kokea vielä yhden voiton Lutzenissä 1632. Kun viesti ku-
ninkaan sankarikuolemasta saapuu Tukholmaan on kruununperijätär 
Kristiina 6-vuotias.

Ruotsin sotaonni kuitenkin jatkuu muutamasta takaiskusta huolimat-
ta ja Ranska solmii sen kanssa liittosopimuksen 1635. Kustaa Aadolfin 

taktiikalla on siellä paljon ihailijoita, nimekkäimpänä ehkä Turenne, 
Henri de la Tour d’Auvergne. Itse asiassa ruotsalaistaktiikan loistavim-
man voiton saavat ranskalaiset espanjalaisista Condén prinssin johdolla 
Rocroin taistelussa 1643.

Suomen hakkapeliitat ovat Torsten Stålhandsken johtamina olleet 
tärkeä tekijä tässä menestyksessä. Kustaa sijoitti suomalaisen ratsuvä-
en aina ratkaisun paikkoihin kuten Breitenfeldissä ja Lützenissä, missä 
Stålhandsken päättäväinen toiminta toi voiton kuninkaan jo kaaduttua.

Tämä vuosi 1638 on ilon vuosi Ranskalle: pitkän odotuksen jälkeen 
valtakunnalla on kruununperijä. Richelieun esikunta laajenee ja kohta 
palkataan muuan italialainen Giulio Mazarini. Ranskan tuleva suurval-
ta-asema rakentuu monipuoliselle perustalle: Académie Française aloit-
taa ensimmäisen suursanakirjan kokoamisen. 
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Viimeinen karttamme on Tavernier’n atlaksesta. Pierre Pronostel oli 
châlons’ilaisten Châtillonin ja Jubrienin naapuri Reimsin kaupungista, 
emme silti tiedä oliko heillä yhteydenpitoa. Hän piirsi kartan Albin piis-
pan tilauksesta ja tuntuu ottaneen mallia Tarde’in ja Fayenin esitysta-
vasta. Kartta sopii hyvin Tavernier’n tyyliin eikä poikkea suuresti Hon-
diusten kartoista, jotka olivat hänen atlaksensa ydin. Tavernier’n atlas 
menestyi ja sai uusia painoksia kasvaen samalla. Nimeltään se oli lähes 
samanlainen kuin LeClerc’ien teos. Albin hiippakunta ilmestyi viimei-
sessä painoksessa 1643.

Vuodet 1642 ja 1643 veivät siis Ranskalta ensin suuren valtiomiehen 
ja sitten mainettaan paremman kuninkaan. Athos taistelee viimeisen 
kaksintaistelunsa 1643. Anna Itävaltalaisen suosikki Mazarin kohoaa 
arvoon arvaamattomaan, huhutaan jopa sopimattomasta läheisyydestä. 
Hovi on muuttanut kolkosta Louvresta Palais-Royaliin. Sen huvituksissa 
italialaisuus on muotia Mazarinin kutsuttua kotimaastaan oopperaseu-
rueen. Hoviorkesterin uusin viulistilahjakkuus Lully on hänkin italialai-
nen. Kotimaisia voimia edustaa herrojen Béjart ja Molière tuore teatte-
riseurue, l’Illustre Théâtre.

Ylimystö nousee viimeisen kerran haastamaan kuningasvallan. Fron-
de-kapina jättää pikku-Ludvigille muistot, joita Aurinkokuningas ei 
ikinä unohda. Täysi-ikäisyyden lähestyessä nuorella kuninkaalla on 

selvät suunnitelmat. Aikanaan saa Mazarin lähteä ja rahaministeri Fou-
quet tulla. Ja vielä myöhemmin, 1661, saattaa Musketöörien komen-
taja D’Artagnan liian ovelan ministerin Pignerolin vankilaan. Vuonna 
1670 vanha sotaratsu D’Artagnan saa kreivin arvon ja kuningas nimit-
tää hänet Lillen kuvernööriksi. Tykinkuula päättää kunniakkaan uran 
Maastrichtin valleilla 1673, marsalkkanimityksen odottaessa allekirjoi-
tettuna. Vihollisen komentajista John Churchill tekee kunniaa ja kirjoit-
taa kuvauksen D’Artagnanin viimeisestä hyökkäyksestä joukkojensa kär-
jessä. Vuotta myöhemmin lähtee Aramis.

Helsingin uudeksi sijaintipaikaksi määrätään ensin Södernäs, Sörnäi-
nen. Mutta sijaishallituksen lähettämä insinööri Anders Torsteninpoi-
ka on tyytymätön ja jatkaa etsiskelyjä. Syksyllä 1640 päädytään Kruu-
nuvuoren selän ja Kluuvinlahden väliseen Vironniemeen. Ratsumestari 
Skytten omistuksessa olleet Töölön kylä, Meilahti, Tali ja Lauttasaari 
liitetään kaupungin maihin. Rakennustyö virkistyy, mutta 1654 tulipalo 
polttaa melkein kaiken kirkkoa myöten. Jälleenrakennettu Helsinki on 
1600-luvun lopulla yhden neliökilometrin laajuinen.

MeLChior tavernier: Théâtre géographique de la France 1643
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