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-olutta sumeria, mesopotamia, egypti 

-kreikkalaiset ja roomalaiset jakoivat ilmasta alkoholia sotilaille motivaationa taistelun jatkamiseen 

    -kreikkalaiset viiniä (usein veteen läträttynä) 

    -roomalaiset poscaa (hapatettu viini, sekoitettu veteen) 

-viikingit maineestaan huolimatta yleensä sotivat selvänä 

    -jokaista voittoa juhlittiin toki oluella 

    -sotaan lähdöstä ja muista suurista päätöksistä päätettiin ryyppäämällä hillittömästi ja sen jälkeen 

keskustelemalla hyvistä ja huonoista puolista 

-keltit veti kaljaa ennen taistelua -> nestemäistä rohkeutta 

-taistelussa avain ensimmäinen raivoisa hyökkäys (alasti) -> saatiin aikaan sotahuudoilla ja alkoholilla 

osuutta asiaan 

 

-keskiajalla puhdasta vettä hankala löytää -> korvattiin vedellä ja viinillä 

-kovimpien ryypiskelijöiden maineessa temppeliritarit, jotka juovuspäissään ryösti, raiskasi ja murhasi 

herran nimeen ristiretkillä 

    -"juovuksissa kuin temppeliritari" yleinen termi -> "kännissä kuin käki" 

 

-samurailla perinne "bushi-nin", jossa juotiin kupit sakea ennen taistelua ja luvattiin olla voitokkaita tai 

kuolla kunniolla taistelussa 

    -myöhemmin kamikaze-piloteilla sama rituaali 

-sotaretkien jälkeen samurait ryyppäsivät lujaa 

    -oli jopa loukkaavaa olla olematta humalassa 

 

-napoleonin sotien aikaan brittisotilaat olivat maineeltaan hyvin nesteytettyjä 

-päivittäisannos oli gallona olutta, pintti viiniä tai puoli pinttiä tiukkoja (usein rommia) 

    -rommin laatu tarkistettiin sekoittamalla sitä ruutiin ja sytyttämällä tuleen, jos onnistui juomassa oli 

ainakin 57% alkoholia 

-monet brittisotilaista rekrytöitiin humalassa. taktiikka oli juottaa muutama tunti ilmaista viinaa ja tämän 

jälkeen pyytää ihmistä mukaan. 

 

-amerikan vallankumouksen siemenet kyljettiin kuppiloissa, esim. Samuel Adamsin Green Dragon 

bostonissa 

-vallankumouksessa joukoille päivittäisenä annoksena neljännesgallona (2 pinttiä) "havu"olutta (spruce 

beer) tai siideriä per mies 

    -havuista tehtyä olutta käytettiin paranuskeinona keripukkiin talvisin 

    -nyk. gruit 

-G. Washington vahvasti sitä mieltä, että olut tärkeää joukoille. kyky löytää leiripaikoille sijainti läheltä 

olutvarastoja 

    -toisaalta kielsi viskien myymisen joukoille, koska pelkäsi että humalan vaikutusta kuriin 

    -käytti 7% presidentin liksasta alkoholiin 

-Useat panimot käyttivät hyödykseen tämän uuden armeijan janoa 

 

-Amerikan sisällissodassa paljon toimettomia päiviä -> olut helpottaa 

-Joukot panivat omia oluitaan ja myös tislasivat omia juomiaan 

-Olutta sai myös joukkoja seuraavilta kauppiailta 
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-1. maailmansodassa alkoholin vastainen mentaliteetti vahvoilla 

-Briteissä kova vastustus olutta kohtaan 

-Nikolai 2. kielsi kielsi vodkan tuotannon ja myynnin 

    -Armeijan moraali matalalla ja valtion tulot putosivat 30% -> kommunisteille hyvä pohja 

-Ranskalaiset sen sijaan tarjoilivat enemmän ja enemmän alkoholia sodan edetessä 

-Alussa vettä, sen jälkeen päivittäisannos 1/4 litraa viiniä, myöhemmin 1/2 litraa 

 

-2. maailmansodassa brittiläiset panimot perustivat "beer for troop"-komitean 

-"Jokaisen panimon kansallinen velvollisuus on tehdä kaikkensa tarjotakseen olutta joukoille, joista monet 

ovat kaukana lisensoiduista myyntipaikoista" 

-Whitbread and Wanted lähetti 500 laatikkoa olutta muslimivoittoiseen Pohjois-Afrikkaan "Tobrukin 

puolustajia" kunniottakseen 

    -Tobrukin piiritys kesti 241 päivää 

-Joukkoja seuraavat panimot, kuten Bushell, Watkins & Smith of Westerham, jopa kiinnittivät 

oluttynnöreitä hävittäjien siipiin lisätankkien tilalle D-Dayn jälkeen 

-Jenkkipanimot pakotettiin asettamaan 15% kaikesta tuotannostaan syrjään joukkoja varten. Joukot saivat 

isomman olutannoksen, kuin tavallinen kansalainen. 

-Britit suunnittelivat myös kelluvaa panimoa merimiesten janon sammuttamiseen. 

    -kapasiteetti 250 tynnyriä olutta viikossa käyttäen mallasuutetta 

    -sodan jälkeen yksi kappale veneitä valmistettiin. vene valmisti yhden erän mietoa alea, jonka jälkeen 

purettiin 

 

-Vietnamin sodassa huumeita ja etenkin olutta oli kaikkialla. Psykologi Dr. James Goodwin muistaa 

nähneensä sitä lastattuna "rahtilavoittain tukikohdan ulkopuolelle" 

-Monia amerikkalaisia oluita oli saatavilla, ja sotilaat yleensä joivat niitä mielummin kuin vitnamilaista "33"-

lageria, joka tunnettiin myös esimerkiksi lempinimellä "tiikerin kusi" 

-Jenkkisotilailta Bosniassa kiellettiin olut, sillä pelättiin että "maamiinat, vihamieliset paikalliset ja muut 

tekijät voisivat vaarantaa humalaisia sotilaita" 

 

-Sankarilliset teot ovat myös inspiroineet useita "sotaoluita", kutenki Traquair Housen Jacobite Ale, joka 

pantiin vuonna 1995 kunnioittamaan Jacobiittien vallankumouksen 250. vuosipäivää 

-Muita tunnettuja sotaoluita Orkneyn SkullSplitter (Thorfinn Hausakluif, Orkneyn 7. viikinkijaarli ~vuonna 

1000 jkr.), Spitfire Ale (Battle of Britain) 

    -Ristiriitainen mainoskampanja, "Downed all over Kent - just like the Luftwaffe", "No Fokker comes Close" 

    -Poistettiin metroasemilta, kun saksalaiset turistit valitti 


