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MATTI LAUERMA

HAVAINToJA ALKoHoLINKAYTÖsTA
.IAAxAnIpATALJooNA 27 zSS i\

Siihen Saksan armeijan vapaaehtoisjouk-
koon, joka tunnettiin aluksi Pfadfinder-kurs-
sin, sitten Lockstedtin Koulutusjoukon ja
lopuksi Kuninkaallisen Preussin Jääkäripa-
taljoona 27:n nimellä, kertyi vuosina 1915

- 1918 kai:kkiaan lähes 1 900 suomalaista.
Suurin osa joukosta oli aitoja idealisteja,
jotka olivat vaarantaneet tulevaisuutensa ja
henkensäkin toivossa, että heidän uhkaroh-
kea yrityksensä johtaisi Suomen itsenäisty-
miseen. ldealismiin liittyi tietysti monen
kohdälla annos seikkailunhaluakin. Ne mie-
het, jotka olivat ajautuneet joukkoon olo-
suhteiden pelosta tai suorastaan erehdyk-
sestä, sen sijaan muodostivat hyvin pienen
vähemmistön.

Nämä 1 900 miestä muodostivat monessa
suhteessa kirjavan joukon. Sen vanhin oli
liittyessään pataljoonaan 49-vuotias ja olisi
siten kelvannut isäksi - viittä vaille iso-
isäksi - nuorimmalle, joka oli hädin tuskirl
täyttänyt 15 vuotta. Joukossa oli keihään.
heiton olympiavoittaja ja maailmanennätys<

mies J. J. Saaristo, mutta myös miehiä, joi-
den ruumiillinen kunto ei alkuunkaan täyttä-
nyt sotilaalle tässä suhteessa asetettavia
vaatimuksia. Jääkärien joukossa oli muuta-
m'ia tohtoreita, mutta myös eräitä lukutai-
dottomia. Sellaista siviiliammattia oli silloi-
sesta Suomesta vaikea löytää, joka ei olisi
ollut edustettuna myös Jääkäripataljoona
27:ssä. Saksassa vietettyinä vuosina jouk-
ko kuitenkin melkoisesti yhtenäistyi. Tavalla
tai toisella heikko aines karsiutui vähitellen
riveistä, muut mukautuivat preussilaisen so-
tilaskurin ahtaaseen muottiin, silti menettä-
mättä yksilöl I isyyttään.

Varsin vaihtelevia olivat myös jääkärien
kotimaastaan tuomat, alkoholin käyttöä kos-
kevat näkemykset ja tottumukset. Heissä oli
innokkaita lasin kallistajia, mutta huomatta-
van runsaasti myös vakaumuksellisia rait-
tiusmiehiä. Ainakin yksi ilmoitti olevansa
siviiliammatiltaan raittiuspuhuja. Enemmistö
lienee kuulunut ns. kohtuullisiin alkoholin-
käyttäjiin. Näistäkin eräät olivat syksyllä



1914 tehneet juomalakon 
- aidoista isän-

maal,lisista vaikuttimista, haluamatta mak-
saa sitä sotaveroa, jonka Venäjän hallitus
oli sisällyttänyt väkijuomien hintaan. Eräät
toiset, Turkulaisen osakunnan ylioppilaat,
puolestaan katsoivat aidon saksalaisen tyy-
lin mu,kaisten olutiltojen järjestämisen asial-
lisemmaksi tai ainakin miellyttävämmäksi
tavaksi ilmaista venäläisvastaista mieli-
alaansa. Kun sitten oli Lockstedtin leiriin
suuntautuvalla matkalla ylitetty onnellisesti
puolueettoman Ruotsin raja, ei tällaisia nä-

kökohtia enää tarvinnut ottaa huomioon.
Juotiin punssia, joka maistui mainiolta ja oli
lisäksi aivan käsittämättömän huolkeaakin.

Sa,ksan armeija, johon matka johti, esiin-
tyi alkoholinkäyttöön nähden eräänlaisena
'kohtuuden ystävänä'. Sen perusnäkemys
sisältyi ohjeeseen, jonka jääkärit sittemmin,
vuonna 1917, jostakin sotilasalan oppikir-
jasta kopioivat laatimaansa Suomalaiseen
Sotilaskäsikirjaan:

"Mitään ei merkitse, jos sotamies silloin
tällöin ottaa lasin tai pari olutta. Mutta hä-
nen täytyy tietää, kuinka paljon hän kestää,
ja hänellä täytyy myös olla niin paljon tah-
donvoimaa, ettei hän ota enempää. Viinaa
on sotilaan paras välttää kokonaan."

Tämä oli isällinen neuvo, ei ehdoton mää-
räys. Eikä sitä Saksan armeijassa varsin
tarkoin noudatettukaan. Jääkärien saksa-
laisten esimiehien joukossa oli monia, jotka
niin va,ruskuntaoloissa kuin rintamallakin
viljelivät viinaksia huomattavan ahkerasti,
eräät jopa tolkuttoman tuntuisesti.

Merkittävän poikkeuksen muodosti kui-
tenkin majuri Maximilian Bayer, joka pysyi
suomalaisen vapa,aehtoisjoukon komentaja-
na sen perustamisesta aina tammikuuhun
1917 saakka. Tämä monipuolisesti lahjakas,
mutta myös monin tavoin originelli upseeri
oli Saksan partiopoikaliiton pääjohtaja. Täs-

sä ominaisuudessa hän oli tottunut opetta-
maan nuorisolle raittiita elämäntapoja. Sa-
moja ihanteita hän koetti parhaansa mu-
ka,an istuttaa myös suomalaisiinsa. Se tun-
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tui sitäkin luontevammalta, kun vapaaehtoi-
set joutuivat vuoden 1915 helmi'kuusta hei-
näkuulle saakka - salaamissyistä - käyt-
tämään saksalaisen partiopojan ("Pfadfin-
derin") pukua.

Niinpä majuri Bayer kielsi suomalaisilta
tislattujen juomien lisäksi myös oluen, jota
Saksassa ei juuri osattu väkijuomana pitää,

koettipa vieroittaa heidät tupakanpoltosta-
kin. Majuri lienee hyvää tarkoittavassa in-
nossaan unohtanut, että hänen suomalaiset
'partiopoikansa' olivat keskimäärin 25-vuo-
tiaita miehiä, joita tällainen holhoaminen
luultavasti ärsytti pahemmin kuin alkoholin
puute.'Kieltolaki' houkutteli rikkomuksiin,
ja saksalaiset aseveljet olivat valmiit ojen-
tamaan janoisille suomalaisille auttavan kä-
tensä - tietysti kohtuullista rahakorvausta
vastaan. Pfadfinderien kasarmin ympäröi-
vän aidan piikkilankojen lomasta kulki run-
saasti olutta, jopa rommiakin. Kun suoma-
laisille sittemmin alettiin myöntää iltalomia-
kin, lähiseudun lukuisat krouvit saivat run-
saasti kankeaa saksaa puhuvia vieraita.
Yksi ja toinen pfadfinder tuli tällöin unoh-
taneeksi iltaloman päättymisaj,an, mutta sen
pahempia järjestyshäiriöitä ei sattunut.

Elo-syyskuun vaihteessa 1915 puolisoti-
laallinen Pfadfinder-kurssi muutettiin jääkä-

ripataljoonaksi, joka toistaiseksi kantoi
Lockstedtin koulutusjoukon nimeä. Entiset
pfadfinderit samoin kuin Suo,mesta ja vähin
muualtakin saapuvat alokkaat saivat kan-
taakseen kaikki saksalaisen sotila,an velvol-
lisuudet, joiden vastapainoksi he saivat
osan tälle kuuluvista oikeuksista, joihin pe-

riaatteessa ja käytännössäkin kuului myös
oikeus nauttia alkoholia. Majuri Bayer yritti
kyllä silloin tällöin kaventaa tätä oikeutta,
mutta ei näissä pyrkimyksissään mainitta-
vasti onnistunut. Arsyttävien kieltojen rik-
kominen oli nyt huomattavasti helpompaa
kui n pfadfinder-kautena.

Tehokkaammin rajoitti jääkärin alkoholin-
käyttöä hänen jokseenkin krooninen raha-
pulansa. Kotimaasta mukana tuodut rahat
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hupenivat nopeasti. Bivimiehen päiväraha
oli vain 33 pfennigiä, tästäkin summasta ku-
lui osa välttämättömien puhdistus- tms. tar-
vikkeiden tai lisämuonankin hankkimiseen.
Ne muona-annokset, joita Saksan anmeija
sotilailleen jakeli, eivät läheskään aina riit-
täneet kunnolla täyttämään suomal.aisen
vatsaa. Toisaalta eivät alkoholijuomatkaan
suuria maksaneet. Lockstedtin ja s,en ympä-
ristön krouveissa pullo olutta maksoi 20,

"suuri ryyppy" (viinaa) 10 ja "pieni ryyppy"
vain 5 pfennigiä, joten rivimiehelläkin oli va-
raa kustantaa itselleen tuolloin tällöin kun-
non humala. Esimiesasemaan ylennettyjen
suomalaisten mahdollisuudet olivat tässä
suhteessa tuntuvasti,paremmat. Päiväraha-
asteikko nousi nimittäin huomattavan jyr-
kästi, suomalainen joukkuejohtaja sai päi-

vässä jo lähes kaksi saksanmarkkaa - mil-
tei kymmenen olutpullon hinnan.

Suomalaisten'huonosta viinapäästä' saa-

tiin joitakin kokemuksia Lockstedtissa-
kin. Joukkoon syyskuusta 1915 lähtien saa-
puneet alokkaat olivat pääosin meri- ja työ-
miehiä, joiden juomatavat olivat oleellisesti
toiset kuin enimmäkseen akateemiseen lu-

keneistoon kuuluvien pfadfindereiden. llta-
lomalta myöhästymistä sattui silloin tällöin,
eivätkä pikku tappelutkaan olleet aivan har-

vinaisia, mutta sen pahempaa ei nytkään
juuri sattunut. Palvelusaikana ei alkoholia
maisteltu. Saksan armeijan perinteellinen

sääntö "Dienst ist Dienst und Schnaps ist
Schnaps" ("palvelus on palvelusta ja ryyp-
py on ryyppy") pidettiin kunniassa.

Toukokuun viimeisenä päivänä 1916 suo-
malainen vap,aaehtoisjoukko, joka nyttem-
min kantoi jo komeaa nimeä Kuninkaallinen
Preussin Jääkäripataljoona 27, lähli Saksan
itärintamalle, Riian suunnalle. Vain patal-
joonan täydennysosasto jäi Lockstedtiin.
Rintamapalveluksen pääasiallisena tarkoi-
tuksena oli antaa jääkäreille jonkinlaista
sotakokemusta, saattamatta heitä alttiiksi
kovin suurille tappioille. Niinpä JP 27:n rin'
tamakausi kuluikin enimmäkseen laimean

asemasodan merkeissä, kesä'kuun alusta
elokuun lopulle saakka pienen Misse-joen
rämeisillä rannoilla, syyskuun alusta joulu-
kuun puoliväliin asti Riianlahden rannikolla.
Vietettyään joulun ja uudenvuoden Libaun
(Liepajan) kaupungissa pataljoona heitettiin
tammikuun alussa 1917 yllättäen Sa-joen
talvitaisteluun, jossa se kuitenkin joutui
enimmäkseen olemaan vain reservissä. Vie-
tettyään vielä kuusi viikkoa rintaman lähi-
selustassa, Tuckumin (Tukumsin) pikkukau-
pungissa, se siirrettiin maaliskuun lopulla
jälleen Libauhun. Jääkärien palvelu Saksan
itärintamalla oli lopussa.

Rintamalle lähdettäessä majuri Bayer oli
jälleen vakavasti varoitellut poikiaan alko-
holinkäytön vaaroista, ja rintamaoloissa oli
jonkinlainen kieltolaki jälleen voimassa.
"Schnaps ist grundsätzlich verboten"
("ryyppy on periaatteessa kielletty")
myös upseereilta. Niinpä pataljoona jäi sak-
salaisten rintamajoukkojen normaaliin päi-
vämuonaan kuuluva,a rommiannosta vaille

- monien jääkärien suureksi katkeruudek-
si. Joukkueenjohtaja Olof Lagus kirjoitti ke-
sällä'l 91 6 päiväkirjaansa:

"Oikeastaan olen sitä mieltä, että alkoho-
lin käyttö pitäisi vapaasti sallia, vaikka se

ehkä olisikin hiukan vaarallista, koska pojat
eivät tässä asiassa kykene n'oudattamaan
minkäänlaista kohtuutta. Mutta tuntuu kiro-
tun hyvältä saada ryyppy, kun on seissyt
tuntikausia vartiossa tai ollut partiossa ja on

läpimärkä ja kylmissään."
Itse asiassa kieltolaki jäi nytkin melko te-

hottomaksi. Olutta ja viiniä sai ostaa patal-
joonan omastakin kanttiinista, väkeviä haa-

littiin naapurijoukkojen vastaavista laitok-
sista tai linjojen takaa. Saksalaiset upseerit
kutsuivat usein suomalaisia joukkueenjoh-
tajia viinipullon ääreen, tarjosivatpa joskus
ryypyn rivimiehellekin. Majuri Bayerkaan ei

aina välittänyt aivan tarkasti noudattaa omia
säädöksiään, vaan avasi joskus valkoviini-
pullon kestitäkseen lähimpiä suomalaisia
käskynalaisiaan. Ja kun pataljoonan pionee-



rikomppania heinäkuun loppupäivinä pala-
si voittoisasta Schmardenin-hyökkäykses-
tään, majuri jakelutti joka miehelle aimo an-
noksen rommigrogia. Se oli tervetullutta
virvoitusjuomaa pioneereille, jotka olivat si-
tä ennen saaneet taistelun muiden rasitus-
ten ja järkytysten lisäksi kestää vielä ko-
mentajansa pitkän ja vuolaan kiitospuheen-
kin.

Vaikeissa rintamaoloissa alkoholi kelpasi
toisinaan lääkkeeksi sellaisillekin miehille,
jotka aikaisemmin olivat olleet jyrkkiä ab-
solutisteja. Kesäkuun 1916'nälkäviikolla',
jonka aikana jääkärit henkensä pitimiksi
keittivät nokkoskeittoa ja etsiskelivät maas-
ta ylivuotisia perunoita, vakaumukselliseksi
raittiusmieheksi tunnettu jääkäri Vilho Hur-
me osti kanttiinista pullon valkoviiniä - kun
muutakaan muonaa ei ollut. Hän tyhjensi
pullonsa, vaikka juoma maistui hänen suus-
saan kovin happamalta. Kun pataljoona
tammikuun 7. päivänä '1917 saapui histo-
riansa raskaimman marssin jälkeen A-joen
etulinjaan ja jäi nääntyneenä makailemaan
kireään pakkaseen, sen puolivirallinen
kenttäpappi, jääkäri Hannes Anttila (sittem-
min everstiluutnantti, rehtori ja rovasti) kaa-
toi poikkeuksellisesti tarjotun rommiryypyn
kurkkuunsa, mitään tunnonvaivoja tunte-
matta. Aikaisemmin hän oli aina kaatanut

ryyppynsä maahan, aseveljien suureksi
mielipahaksi.

Milloin juotavaa onnistuttiin hankkimaan
tavallista runsaammin, järjestivät sekä pääl-
lystö että miehistö - kumpikin omassa pii-
rissään - 

joskus todellisia 'korsujuhlia'.
Tällaista tilaisuutta jääkäri Jalmari Kara on
kuvannut seuraavaan tapaan :

"Jos outo olisi katsellut tuota nuorta, villiä
joukkoa, joka nyt oli heittäytynyt oikein ir-
ralleen, noita kalpeita, kovettuneita kasvoja
ja kuoleman edessä terävöityneitä silmiä,
niin varmaankin olisi hän pitänyt sitä raako-
jen huimapäiden seurana ja katkeroitunee-
na kysynyt: nämäkö nyt ovat niitä, joiden
väitetään uhranneen kaikkensa isänmaal-
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leen. Täytyi tuntea heidät tarkkaan huoma-
takseen, että tuo remuava hurjuus oli vain
tehtyä ja että tuon näennäisen karkean ja

kylmyyttä tavoittelevan kuoren alla sykki
lämmin ja herkkä sydän."

Pataljoonan siirtyessä maaliskuun lopus-
sa Libauhun majuri Bayer ei ollut enää sen
johdossa. Hänet oli jo tammikuussa siirretty
toisiin tehtäviin, aivan ilmeisesti sen vuoksi,
että oli suututtanut esimiehensä valvomalla
tiukasti suomalaistensa etuja. Uusi pataljoo-
nankomentaja, perin keskinkertainen kap-
teeni Knaths, ei ollut raittiusmies. Ainoana
jääkärien al kohol inkäyttöä rajoittavana teki-
jänä oli nyttemmin vain rahan puute. Se oli-
kin tuntuva. Bivimiehen päiväraha oli tosin
nyttemmin peräti 53 pfennigiä, mutta rahan
aryo oli jo tuntuvasti laskenut. Rivimies
saattoi ostaa päivärahallaan neljänneskilon
limppua tai keskikokoisen omenan. Eräät
rahattomat jääkärit valittivat katkerasti, et-
tei heitä olisi pitänyt tuoda katselemaan tyh-
jin taskuin ja kuivin suin Libaun kaltaisen
'suurkaupungin' iloja.

Vuoden 1917 loppupuolella tämä asia
osaksi korjautui, jääkärien alkaessa saada
kotimaastaan runsaanlaisia rahalähetyksiä.
Tässä vaiheessa ryypiskely ylittikin selvästi
kaikki entiset ennätykset.

Suureksi,kuuluisuudeksi kohosi ryhmän-
johtaja H., siviilissä filosofian maisteri. Hän

sai kotoa tuhat markkaa, jotka isällinen
komppanianpäällikkö kapteeni Ausfeld kui-
tenkin takavarikoi 'kuittia vastaan, vähin erin
käyttöön annettavaksi. Ryhmänjohtajalla
näet oli entuudestaan kohtuuden rajat hel-
posti ylittävän ryyppymiehen maine. H. kä-
veli kuitti taskussaan Libaun parhaaseen
hotelliin, esitti siellä tämän virallisen todis-
tuksen varallisuudestaan ja sai pöytäänsä
kaiken, mitä suvaitsi tilata. Byhmänjohtajan
oltua jo toista vuorokautta kateissa komp-
panianpäällikkö lähetti hänen jäljilleen par-
tion. Se tunsi hyvin metsästysmaansa, löy-
si H:n vaivatta, mutta ei voinut torjua ys-
tävällistä kutsua istahtaa hetkeksi ruhtinaal-
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lisen pitopöydän ääreen. Toinen, lujaluon-
teisempi partio talutti sitten aikanaan H:n ja
hänen vieraansa kasarmiin. Kornppanian-
päällikkö huolehti laskusta, jonka suoritta-
miseen H:n kotoa saama tuhatmankkanen
nipin napin riitti. - Moraalin vuoksi todet-
takoon, että ryhmänjohtaja H:sta tuli tämän
seikkailun jälkeen tavallinen rivijääkäri -mutta Suomen armeijan everstiluutnanttina
hän silti aikanaan päätti sotilasuransa. Yhtä
ja toista merkillistä kokivat ryyppyretkillään
muutkin, mutta H:n sei'kkailu jäi tiettävästi
ylittämättömäksi.

Jääkärien yleiseen ja varsin yleisesti
myös kohtuuden rajat ylittävään alkoholin-
käyttöön oli runsaasti ymmärrettäviä syitä.
Heidän elämänsä oli enimmältään kovaa ja
karua. Majoitus oli Lockstedtissakin epätyy-
dyttävä, rintamalla sellainen kuin se rinta-
maoloissa yleensä on, Libaussa sitä luok-
kaa, että saksalainen kapteeni v. Coler ar-
veli Englannin majoittavan mustat kafferiso-
tilaansa parem'min kuin Saksa suomalaiset
vapaaehtoisensa. Syöpäläiset olivat alitui-
sena kiusana niin rintamalla kuin Libaussa-
kin. Muona oli jatkuvasti niukkaa ja yksi-
puolista, toisinaan saatiin elää päivä- ja
viikkokausiakin suoranaisessa nälässä.
Flaskaana henkisenä taakkana olivat pikku-
maisen, tylyn ja usein mielivaltaisenkin ku-
rin herättämä katkeruus, koti-ikävä ja jatku-
va epätietoisuus sekä omasta että isänmaan
tulevaisuudesta. Alkoholin tarjoama hetkel-
linen unohdus oli tällaisissa oloissa terve-
tullut.

Se juomavalikoima, joka jääkäreillä oli
tarjona, vastasi melko hyvin heidän kotoisia
tottumuksiaan. Suosituinta oli huokea ja

helposti saatavissa oleva olut. Tavallinen
viina ("Korn") kelpasi hyvin, aito Stein-
häger oli yleensä jääkärille liian kallista juo-
tavaa. Viinejä - lähinnä Reinin valkoviine-
jä 

- 
joi enimmäkseen vain päällystö. Rivi-

miehen päivärahoin hankittaviksi ne olivat
jo suhteellisen kalliita eivätkä myöskään oi-
kein vastanneet suomalaisen työmiehen tai
maanviljelijän makutottumuksia. Rommia
tarjosi Saksan valtio suurina juhlapäivinä
jääkäreillekin, ja sitä hankittiin myös omin
varoin. Harvinaisempia juomia olivat katke-
ro (Magenbitter) ja Danziger Goldwasser-
likööri, joita löytyi toisinaan saksalaisten
tuttavien lähettämistä lahjapaketeista.

Mainittavaa haittaa ei alkoholinkäytöstä
näytä jöäkäreille koituneen. Heidän mainet-
taan se ei pahemmin pilannut, koska saksa-
laiset sotilaat ryypiskelivät jokseenkin yhtä
reippaasti. Alkoholinkäytön varuskunta-
oloissa aiheuttamai järjestyshäiriöt jäivät
suhteellisen vähäisiksi. Alkoholijuomien
nauttimiseen rintamalla liittynyt riski ei se-
kään noussut hiljaisessa asemasodassa ko-
vin suureksi. Eräistä arveluttavista tapauk-
sista selvittiin hyvällä onnella, ja todella
kriittisissä tilanteissa jääkärit kyllä ymmär-
sivät pitää päänsä selvänä. 'Rohkaisuryyp-
pyjä' tämä huimapäiden joukko ei kaivan-
nut. Monet jääkärit pitivät Saksassa viettä-
minäänkin vuosina sisukkaasti kiinni aikai-
semmasta raittiuskannastaan. Monista
muista kehittyi säännöllisiä ja kohtuuden ra-
jat ylittäviäkin alkoholinkäyttäjiä, mutta to-
dellisia alkoholisteja entisten jääkärien jou-
kossa tuskin on ollut sen enempää kuin
Suomen miehisessä väestössä keskimäärin.


