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Saksalaista hansaa keskiajan lopulla johta-
nut Lyypekki oli myös huomattavin kauppa-
kaupunki Itämeren piirissä. Sen raadilla oli
laajaa viinikauppaansa varten suuri viinikel-
lari. Tämän menestyksekäs toiminta keski-
ajalta pitkälle uudelle ajalle on varmaan pää-
asiassa tehokkaan organisaation ansiota.

Viinikellarin korkein johto o1i raatiin kuu-
luvilla kahdella viiniherralla, joita aikaisem-
min keskiajalla kutsuttiin viinimestareiksi.
Paikalla kellarissa johti toimintaa esimies,
jolla oli varsinaisessa viinin käsittelyssä neljä
apulaista. Heistä tynnyrimestari huolehti
paitsi tynnyreistä myös itse viinistä. Viiniher-
rat saattoivat lähettää hänet myös viininhan-
kintamatkalle Reinille tai muualle. Kirjuri
merkitsi moniin kirjoihinsa varastoon saapu-
neet ja sieltä lähteneet viinierät. Juomanlaski-
joista toinen myi vain reininviinejä, toinen
kaikkia muita viinilaatuja.

Kellarin esimiehen vuosipalkka oli 50, tyn-
nyrimestarin 20, kirjurin 6 ja juomanlaskijoi-
den 5 Lyypekin markkaa. Jokaisella oli kui-
tenkin lisätulonsa. Esimies sai kaikkien raa-
din omistamasta viinistä tyhjentyneiden asti-
oiden lisäksi myös niihin jääneen pohjgsakan.
Vastapalvelukseksi hänen oli huolehdittava
viinikellarin valaistuksesta ja lämmityksestä.
Hänen oli lisäksi vuosittain luovutettava tyn-
nyrimestarille 20 tyhjää astiaa. Näistä tämä
sai valmistaa tynnyrin muotoisia, noin 40 lit-
ran vetoisia lekkereitä ja myydä ne 3 markan
kappalehinnasta. Apulaiset jakoivat keske-
nään vielä juomarahat, seurueiden astioihin
jättämän viinin, jopa kynttilöistä tippuneet
vaha- tai talitipat. Saksalainen säästäväisyys
ja taloudellisuus olivat siis hyväIlä oraalla jo
500 vuotta sitten. Joka perjantai apulaiset sai-
vat viikkorahaa 3 shillinkiä, saman verran
jouluna ja jokaisena soitantopäivänä. Pyhän
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Pietarin päivänä he saivat peräti yhden mar-
kan ylimääräistä (1 Lyypekin markka : 16

shillinkiä = 192 penninkiä). Apulaisten palk-
kaetuihin kuuluivat lisäksi ilmainen majoitus
esimiehen talossa sekä ateria kellarissa neljä
kertaa päivässä.

Kellariin oli palkattu vielä kaksi "hiilikrei-
viä" huolehtimaan lämmittämisestä ja siivo-
amisesta sekä kuusi "orjaa" raskaampiin töi-
hin. Koska viinikellarissa järjestettiin monesti
myös ateriatilaisuuksia, oli kokki apulaisi-
neen välttämätön.

Viinikellarin työntekijäin vastuukysymys
varmistettiin kaupungin raadille vannottaval-
Ia valalla. Tärkeimmät olivat luonnollisesti
esimiehen ja tynnyrimestarin valat. Niissä nä-
mä vannoivat raadille kuuliaisuutta ja lupasi-
vat puolustaa sen etuja toimiessaan kellarissa
tai viininhankintamatkoilla. Lisäksi he van-
noivat pidättyvänsä lahjojen vastaanottami-
sesta ja kohtelevansa kaikkia asiakkaita, niin
rikkaita kuin köyhiäkin, samanarvoisina sekä

käyttävänsä täysiä mittoja viiniä luovuttaes-
saan. Apulaisten oli hallittava toistensa
toimet.

Merits e s aapuneet uünit

Suurin osa viineistä tuli Reiniltä. Ne kulje-
tettiin pääasiassa meritse Hampuriin, josta
niiden matka jatkui edelleen Elbeä ja Steck-
nitz-kanavaa myöten Travejoelle päätyen
Holsteininlaituriin Lyypekissä. Reininviinien
laivakuljetusastia oli hyvin vaihtelevan ko-
koinen "stuck"-astia, joka keskimäärin veti
noin 6 aamia (1 aami : L44litraa). Laivoilla
tuli myös ranskanviinejä Poitousta ja Gascog-
nesta. Espanjasta ja Portugalista tuotiin kui-
vatetuista rypäleistä valmistettuja makeita
bastard- ja sect-viinejä, alicante- ja malaga-
viinejä ja sieltä laivattiin hansan laivoihin
myös burgundilaisperäistä azoie-viiniä. Eni-



ten Espanjan satamista tuotettiin kuitenkin
romenie- ja malvasia-viinejä, joiden alkupe-
rämaana pidetään Kreikkaa. Jotkut tutkijat
pitävät romenie-viiniä kuitenkin burgundilai-
sena. Tavallisimpina ranskanviinien kuljetus-
astioina olivat "piippu" (noin 3 aamia) ja "hä-
ränpää" (noin 225 litraa), kun taas etelänvii-
nien tavallisimmat kuljetusastiat olivat "bo-
te" (noin 3 aamia) ja "piippu". Meritse saattoi
saapua Lyypekkiin myös Lausitzista Oderin
varrelta peräisin olevaa gubeninviiniä, jota
kuitenkin lienee kuljetettu paljon myös
maitse.

Travejoen vasemmalla rannalla, Holsteinin-
portin välittömässä läheisyydessä oli viiniho-
vi, joka toimi jonkinlaisena viinipörssinä.
Tää11ä Reiniltä saapuneet viinikauppiaat ja
lyypekkiläiset porvarit tapasivat toisensa,
hieroivat kauppaa ja tekivät kauppasopimuk-
sia. Tämän jälkeen viiniä ostanut porvari vei
viininsä raadin viinikellariin, jossa viiniherrat
ja kellarin esimies tarkastivat sen. Käytäntö
muuttui kuitenkin vuonna 1504. Viinin osta-
nut kauppias meni viiniherrojen ja esimiehen
puheille kellariin ja pyysi heitä viinipörssiin
tarkastamaan ostetut viinit. Vasta kun viinit
oli tarkastuksessa todettu hyviksi, ne sai kul-
jettaa kellariin. Jokaisesta astiasta, oli se iso
tai pieni ja oli se varastossa lyhyemmän tai
pidemmän ajan, oli maksettava varastonvuok-
raa 26 penninkiä, josta 24 meni viiniherroille
ja 2 esimiehelle. Kun viini myytiin, oli astialta
maksettava myyntirahaa 16 penninkiä, josta 8
meni viiniherroille ja B esimiehelle. Jos viinit
olivat tulleet Tanskan salmien kautta Trave-
mti:rdeen tai redille, oli nekin kuljetettava
Lyypekkiin viiniherrojen tarkastettaviksi.
Sen jälkeen viinit sai viedä takaisin. Tässäkin
tapauksessa oli maksettava kellarinvuokra.

Maits e s aapuneet oü.nit

KöLristä, joka oli reininviinien päämyynti-
keskus, johti Lyypekkiin kaksi eri maantietä,
toinen Dortmundin, toinen Hannoverin kaut-
ta. Frankfurt am Mainista, joka oli taas mose-
lin- ja elsassinviinien myyntikeskus, johti sa-
maten kaksi maaniietä Lyypekkiin, nimittäin
edellä mainittu Hannoverin kautta kulkeva ja
toinen, joka kulki Kasselin ja Göttingenin
kautta.

Maanteillä ajettiin vankkureilla, joilla voi-
tiin kuljettaa tavallisesti kaksi 6 aamin vetois-
ta "fuder"-astiaa, yhteensä siis noin 1 ?30 lit-
raa. Maakuljetuksien suurin haitta oli se, et-
teivät viinit kestäneet sitä, vaan niiden maku
heikkeni. Siksi näitä viinejä ei saanutkaan
ajaa Lyypekissä suoraan viinikellariin, vaan
kellarin edustalle, jossa viiniherrat tarkastivat
ne. Jos tarkastus antoi myönteisen tuloksen,
viinit saatiin ajaa alas kellariin. Tällöin oli
Lyypekissä raadin lisäksi vielä yksityisiäkin
viinikauppiaita, jotka saivat varastoida vii-
ninsä raadin viinikellariin. Jokaisesta vähin-
tään neljä astiaa käsittävästä viinierästä oli
luovutettava näytteiksi neljä tuopillista (poh-
joissaksalainen Stübchen : 3,6 litraa).

Kun satokauden ensimmäiset viinikuormat
Martin päivän seuduilla saapuivat Reiniltä
Lyypekkiin, oli aihetta juhlimiseen. Kaupun-
gin portilla olivat huilunsoittajat ja rumpalit
vankkureita vastassa, nousivat etumaisiin
vankkureihin ja soiton tahdissa johdattivat
viinikaravaanin kaupungin torille, joka näin
kierrettiin kolmasti. Sieltä kulku suunnattiin
raadin viinikellarille, jonka eteen vankkurit
jätettiin. Samantapaisesti juhlittiin muuten
ensimmäisten vuotuisten sillierien saapu-
mista.

Raadi,lle o äninmy y nnin monop oli

Vuosi§mmenien aikana Lyypekin raati sai
käsiinsä reininviinien, myöhemmin myös ns.
etelänviinien myynnin yksinoikeuden. Tähän
saattoivat vaikuttaa raadin perimä pakollinen
varastointimaksu sekä m5ryntiraha; yksityi-
nen porvarien harjoittama viinikauppa ei
enää kannattanut. Kölnin viinikauppiaatkaan
eivät olleet tyytyväisiä Lyypekin järjestelyyn,
vaan pyysivät esimerkiksi vuonna 1454, ettei
edelleen vietäväksi määrättyä viiniä tarvitsisi
varastoida (= maksaa varastointimaksua)
Lyypekkiin. Pylmtö saattoi johtaa tulokseen,
koskapa pari vuotta myöhemmin Hampurin
raati pyysi Lyypekin raatia varastoimaan tila-
päisesti sinne EIbeItä saapuneen, Danzigiin
matkalla olleen viinin.

Paitsr raadin viinikellarissa järjestettyihin
erilaisiin juhlatilaisuuksiin myytiin kellarista
viiniä kaikkiin Itämeren rannikon maihin.
Myös paikallinen myynti kaupungin killoille,
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erilaisille seuroille, viini- ja kylpytuville oli
huomattava. Lyypekin vuosittainen viinin-
myynti ylitti 200 000litraa. Oma instituution-
sa oli kylpytupajärjestelmä. Kylpytuvan sai
perustaa raadin IuvaIIa. Kaupungin jokaisella

kadulla olikin oma kylpytupansa. Niissä tar-
jottiin kylrryn ohella ruokaa, juomaa, musiik-
kia ja naisseuraa. Ateriat ja juomat nautittiin
ammeessa istuen.

Lyypekin raati laajensi viinimonopoliaan
perustamalla apteekin, joka sai tehtäväkseen
paitsi viinien maustamisen, myös niiden
myynnin varsinkin öiseen aikaan, kun viini-
kellari oli kiinni. Tästä voitaneen kaiketi pää-

tellä, ettei alkoholiongelmaa vielä tiedostettu
tai ainakaan raati ei millään tavoin taistellut
väkijuomien käyttöä vastaan. Päinvastoin'

Apteekissa maustetuista viineistä maini-
taan vinum claretum ja vinum hippocraticum'
Edellinen oli valkoinen ja jälkimmäinen pu-
nainen mausteviini. C1aret kuului vielä 1700-

Iuvun loppupuolella Carl Michael Bellmanin
juomalaulujen sanavarastoon samoin kuin ai-
kaisemmin mainittu malvasia-viini. Maustei-
na käytettiin mm. kanelia, inkivääriä, neilik-
kaa, kardemununaa, galanganjuurta ja mus-
kottia. Lisämakeutta saatiin hunajasta, myö-
hemmin sokerista.

Raadin uüni.lahiat

Lyypekin raadilla oli tapana joka syksy lah-
joittaa naapuriruhtinaille, Mecklenburgin,
Holsteinin ja Lauenburgin herttuoille, astia
reininviiniä. Säännöllisesti toistuvana lahjana
sai myös Lyypekin Pyhän Johanneksen luos-
tarin abbedissa pääsiäisenä, helatorstaina,
helluntaina ja jouluna kunakin neljä tuoppia
ja Pyhän Marian kirkkoherra kunakin yhden
tuopin reininviiniä.

Viinikellarin johtosäännössä vuodelta 1504

määritellään tarkasti kaupungissa tai kau-
pungin lähettyvillä vieraileville huomattaville
henkilöille jaettavat viinilahjat. Lahjan suu-
ruus oli suoraan verrannollinen vastaanotta-
jan arvoasemaan: Kuningas sai 4 ja kuninga-
tar 2,5 aamia, vaaliruhtinas 12, vaaliruhtina-
tar 6, herttua 8, herttuatar 4, piispa ja kreivi
samoin 4, kreivitär 2, ritari, apotti, tohtori tai
kansleri myös 2 tuoppia ja vihdoin pormestari,
raatimies, jopa raadin kirjurikin saivat yhden
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tuopin. Näin oli teoriassa, mutta käytännössä
määriä ylitettiin usein huomattavasti.

Miksi viinilahjoja jaettiin näin runsain mi-
toin? Yksinkertaisesti siksi, että ruhtinaista ja
muista yhteiskunnan johtohenkilöistä riippui,
saivatko kauppiaat privilegioita vai asetet-
tiinko heille tullirajoituksia. Ruhtinailta saat-
toi myös pyytää turvasaattueen tarvittaessa.
Tanskan kuninkaalle usein jaetut viinilahjat
helpottivat salmien kautta kulkemista, mutta
tietysti myös kaupankäyntiä Tanskan kau-
punkien kanssa. Ruotsin valtionhoitajalle an-
netut lahjat luonnollisesti edistivät kaupan-
käyntiä Tukholman ja muiden Ruotsin kau-
punkien kanssa. Suuriruhtinas Iivanan luo
Moskovaan Lyypekin lähettiläät tuskin uskal-
tautuivat neuvottelemaan ilman viinilahjoja.

Lyypekki oli usein hansapäivien pitopaik-
ka. Muiden hansakaupunkien edustajat saa-
puivat sinne useiksi päiviksi tekemään yhtei-
siä päätöksiä. Tavaksi oli jo varhain tullut
tarjota vieraille tervetuliaisviinit ja vielä jat-
kossa joka sunnuntaiksi kohtuullinen viinian-
nos. Mikäli tämä velvollisuus laiminlyötiin,
seurasi kaupunkien suhteissa §tmä kausi.

Raadin jäsenet vaihtuivat vuosittain helmi-
kuun 22. päivänä. Valan vannomisen jälkeen
jokainen sai tuopin viiniä, pormestarit ja ra-
hatoimikamarin jäsenet saivat kuitenkin kak-
si tuoppia. Viimeksi mainitut olivat viiniher-
rojen ohella pitkin vuotta etuoikeutettuja vii-
nilahjojen jaossa. Esimerkiksi raadin viiniher-
rat saivat kahdeksana juhlapäivänä puolitois-
ta tuoppia kunakin ja niiden lisäksi 22. päivä-
nä puoli tuoppia kunakin. Jos joku raadin
jäsen matkusti raadin asioissa, hän sai ensim-
mäistä yötä varten ns. yöviinin eli yhden tuo-
pillisen.

Viinin lisäksi raati lahjoitti jäsenilleen ja
työntekijöilleen Martin päivänä ruoaksi han-
hen ja neljänä päivänä vuodessa myös kalaa.
Raadin käytössä oli tätä varten riistamaita ja
kalalammikoita. Jaossa olivat taas pormesta-
rit, rahatoimikamarin jäsenet ja viiniherrat
etuoikeutettuja siten, että he saivat kaksi han-
hea ja lisäksi yhden joutsenen sekä kalaa

§mmenenä päivänä vuodessa.

Vä,nikellari.n auosittais et juhlat

Keskiajan ihmiset olivat taipuvaisia iloisiin



eIämännautintoihin. Nimenomaan haluttiin
juhlia kollektiivisesti, varsinkin pitkinä talvi-
iltoina. Kun yksityisasunnoissa ei ollut tällai-
seen tilaa eikä mahdollisuutta, etsiydyttiin
kilta- ja §Ipytupiin sekä olut- ja viinitupiin.
Raatihuoneet ja raatien viini- ja olutkellarit
olivat yleisesti suurien ja arvokkaampien juh-
Iien pitopaikkoina.

Kerran vuodessa järjestivät rahatoimika-
marin jäsenet ateriatilaisuuden raadin viini-
kellarissa. Läsnä olivat tiettävästi jo edellä
mainitut etuoikeutetut, pormestarit, rahatoi-
mikamarin jäsenet sekä viiniherrat. Juhlivat
raatimiehet muistivat myös kotiin jääneitä tai
jätettyjä vaimojaan lähettäen heille kellarista
villiriistan paistia, haukea, sämpylää ja puoli
tuopillista viiniä.

Vuoden aikana oli viinikellarissa useita jo
etukäteen määrättyjä soitantopäiviä, jolloin
raadin oma B-miehinen puhallinorkesteri lisä-
si juhlan tuntua. Soittokuntaan kuului mm.
neljä trumpetistia, jotka lisäksi löivät pata-
rumpua. Tätä "suurta orkesteria" käytettiin
myös erilaisten kulkueiden vetäjänä. Orkeste-
ria voitiin täydentää vielä luutunsoittajalla,
violistilla, huilistilla j a rummunlyöj ätlä. Myös
vieraita, kiertäviä musikantteja, niin irtolaisi-
na ja kunniatonta ammattia harjoittavina
kuin heitä pidettiinkin, voitiin palkata sillä
ehdolla, että he eivät käyttäneet liian suurta
melua aiheuttavia soittimiaan

Tilapäisjuhlat

Raadin viinikellarissa vietetyistä satunnai-
sista juhlista olivat huomatuimmat häät, jois-
sa viini virtasi niin estottomasti, että raadin
oli pakko rajoittaa sen käyttöä siten, että sa-
moissa häissä sai nauttia vain kaksi aamia
viiniä. Kyseessä ei kuitenkaan ollut väkijuo-
mapoliittinen toimenpide, vaan raati halusi
suojella viinikellarinsa mainetta ja siten omia
taloudellisia etujaan.

Häitä edelsi esijuhla, jossa viinit valittiin
varsinaiseen hääjuhlaan. Valinta saatiin suo-
rittaa kolmesta eri viinilaadusta. Maistajaisis-
ta kehittyi oma juomajuhlansa, johon sekä
sulhasen että morsiamen puolelta sai osaiiis-
tua kuusi henkilöä kummaltakin. Viinin mais-
tajaisiin liittyi ruokailu. Kun ensimmäinen
ruokalaji oli syöty, tuotiin maistettavat viinit

sisään. Tuoppi toisensa jälkeen kumottiin, en-
nen kuin "päästiin selville" parhaista laaduis-
ta. Siitä, selvisivätkö maistajat omin avuin
viinikellarista, Iähteet vaikenevat. Kun nämä
maistajaiset olivat perjantaina, varsinaiset
haat olivat sitten sunnuntaina.

Laski,ainen - juhlinnan huippu

Laskiaistiistain iltana saapuivat kaupungin
cirkel- ja kauppiaskomppaniat kaikessa ko-
meudessaan, miekat kalisten ja italialaismuo-
din mukaiset baretit tahdissa keikkuen raadin
viinikellariin. Vuodenajasta johtuen oli var-
maankin pukeuduttu suosittuun näädännah-
katurkkiin. Marssittiin pareittain suuren soit-
tokunnan jäIjessä soihtuja kantaen. Kellarin
ulkopuolella oli vartiossa kaksi ratsupalveli-
jaa tehtävänään takavarikoida muut aseet
kuin miekat. Cirkel-komppaniaan kuuluivat
miltei kaikki raadin jäsenet ja muut patriisit,
kauppiaskomppaniaan taas nousukaskauppi-
aat. Ensin saapui cirkel-komppania, laskeutui
alas viinikellariin, jossa se johdatettiin Ruu-
su-nimiseen huoneeseen. Siellä hyvä reinin-
viini ja valkoiset pikarit odottivat. VäIittö-
mästi tämän jälkeen saapui kellariin kauppi-
askomppania, jonka jäsenet johdatettiin Leh-
mus-nimiseen huoneeseen.

Jonkin aikaa seurusteltuaan jäsenet istuu-
tuivat ja antoivat soihtunsa palvelijoilleen,
jotka asettuivat seisomaan heidän tuoliensa
taakse. Viinin juominen alkoi ja jatkui va-
paasti siihen asti, kunnes komppanioitten
vanhimmat katsoivat humaltumisen riittävän
ja antoivat lopettamismerkin. TäIlöin kum-
mankin komppanian jäsenet nousivat pöydis-
tään, asettuivat tulojäirjestykseen ja poistuivat
kokoontumispaikkoihinsa. Jos jalka oli tulles-
sa noussut riehakkaan korkealle, niin miten
mahtoi "sulkeisharjoitus" sujua paluumat-
kalla?

Komppanioiden velvollisuus oli joka laski-
aistiistai in corpore osallistua näihin juomin-
keihin. Vain vakava sairaus oli pätevä syy
poisjääntiin. Komppanioilla oli suuret juhlat
vielä keväällä ja kesällä. Talvisin cirkel-
komppanian jäsenet kokoontuivat illanistu-
jaisiin joka ilta.
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Englßh Summary

Erkki Malminen: Lyypekin raadin oünikellari
keskiajan lopulla (Lübeck City Council Wine Cellar
at the End, of the Midille Ages)

At the end of the Middle Ages Lübeck was not
only the leading Hanseatic city in Germany but also
the greatest centre of commerce in the Baltic Sea

area. The City Council maintained a large wine
cellar for its extensive wine trade. Ttre wine trade

was successfully practised from the Middle Ages

down to modern times, mainly due to its efficiently-
run organization.

The article describes the organization and the
wine selection in the wine cellar, gifts of wine made
by the City Council, and the wine festivals held
annually in the wine cellar.
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