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Jouluoluen juonti on vanha perinne
Oluen juonti ehkä vanhin muinaissuomalainen ja skandinaavinen joulutapa (näissä kauan ennen
muuta maailmaa)
Ruotsalaiset toivat perinteen pohjoisamerikkaan 1600-luvulla
Maito oli talvella harvinaista herkkua – olut oli yleisin joulujuoma
Usein jouluna oluen juominen ryöstäytyi juopotteluksi
”Joulua juotiin – ei juhlittu”
Joulun juomista pidettiin myös uhrina – olut kumottiin hyvän vuoden ja rauhan vuoksi, Odinin ja
Frejn nimeen
Norjan kuningas Håkon Hyvä sääti 900-luvulla lain, jonka mukaan jokaisella miehellä piti sakon
uhalla olla tynnyrillinen olutta ja joulua oli vietettävä kunnes tynnyrillinen loppui
Lakia vahvistettiin 1200-luvun Gulating – laeilla jotka säätivät tarkat rangaistukset
Monet perinteet peräisin ”kekristä” marraskuun ensimmäiseltä päivältä.
Kaupallinen jouluoluen tuotanto alkoi vasta myöhään 1800-luvulla, mutta nykyään pienimmätkin
skandinaaviset panimot tekevät jouluolutta
1804 nimetön brittiläinen kirjeenvaihtaja kuvaili skandinaavista jouluolutperinnettä yleisestä
eurooppalaisesta normista poikkeavaksi. Lokakuussa pantu jouluolut oli ”miellyttävän makuista,
mutta humalluttavaa”
tosin vahvaa jouluolutta oli tehty jo englannissakin ja ikuistettu lauluun 1681 ”the merry boys of
christmas or: the milk-maid’s new year’s gift” ja mm 1864 on löydetty kaupallisten brittipanimoiden
listoilta merkkejä vahvasta jouluoluesta
yksi maailman kuuluisimpia jouluoluita on menettänyt kytköstään jouluun. Stella Artois julkaistiin
alun perin 1926 jouluoluena. Stella viittasi joulutähteen ja Artois 1700-luvun panimomestari
Sebastianus Artoisiin, joka otti Den Horenin panimon Leuvenissa haltuunsa 1708).
Usein käy päinvastoin – tavalliset oluet alkavat saada suosiota talvella ja muuttuvat jouluoluiksi
(winterbock, urbock)
yksi kuuluisimpia moderneja jouluoluita on Samichlaus, joka syntyi 1980. nimetty joulupukin
mukaan, oli aikanaan maailman vahvin lager (14%), johon päästiin vain Hürlimannin kehittämällä
erityisen kestävällä hiivalla. (nykyään yleistä, joskin vaikeaa). Katosi 1996 vuosikerran jälkeen mutta
palasi 2000 Eggenbergin toimesta. Tekevät edelleen kerran vuodessa 6.12. ja kypsyttävät lähes
vuoden (perinne) ennen pullotusta
ensimmäinen jenkki kieltolain jälkeen oli anchorin christmas ale 1975 barmann salvator saattoi olla
ensimmäinen, 1915 (kuva löytyy). vähän kieltolain jälkeen joulu kiellettiin nimistä, joten tuli paljon
holiday aleja yms
nykyään tyylien sekamelskaa: great lakes christmas ale: hunajaa, sclafly christmas ale:
katajanmarjaa, blue & gray christmas cranberry: karpaloa, moylan’s white christmas: ruista ja
vehnää, bristol brewing christmas ale: mausteita, anchor merry christmas: lakritsaa. ESB, brown ale,
porter, dobbelbock, biere de garde, strong dark ale, barley wine mikkellerin red & white christmas
on sekoitus brittiläistä red alea ja belgialaista witbieriä. yhteistä lähinnä korkea alkoholipitoisuus
jouluolut ei ole tyyli – se on perinne

