Några udda alster av JG Schultz
JG Schultz var något av svensk schacklitteraturs fader och vi har i tidigare nummer
av Schackkultur skrivit om hans schackböcker, småskrifter om schack och något om
hans korta (30-åriga) levnad. Att han också var med och grundade Stockholms
Schacksällskap förstärker intrycket av hans betydelse för svenskt schackliv på 1860talet,men också långt efter sin död 1869. Han var dessutom en flitig skribent i ett antal
andra sammanhang utanför schacklivet. Mest känd är han kanske för sin roll som
redaktör för Söndags-Nisse, vilket han var under perioden 1864-1869. Ett exempel
på framsida ses på nästa sida. Det var inte den enda tidningen han var engagerad
i, men för en mer fullständig genomgång av hans skrivande hänvisar vi till Svenskt
Biografiskt Lexikon.
Schultz deltog i samhällsdebatten genom satiriska skämtskrifter. 1864 var det
oroligheter i Stockholm med folkliga protester och demonstrationer mot Sveriges
svaga hållning i dansk-tyska konflikten. Protesterna gick av stapeln i mars 1864
och blev kända som "Marsoroligheterna". Polisen bemötte protesterna på ett ganska
brutalt sätt och polismästaren Wallenberg blev i folkmun kallad Watten-berg efter
att han hade använt vattenspruta mot demonstranterna. Schultz använde satir i sin
kritik mot polisen i sin skrift "Konstapel batongs sägner"som är en samling parodier
på sånger ur Runebergs "Fänrik Ståls sägner". En av sångerna "Bödeln vid sprutan"syftar på polismästaren Wallenberg.
Skriften utkom i, som författaren anger det, tre successivt "förvärrade"upplagor
och enligt Svenskt Biografiskt Lexikon var sångerna så väl utförda att de även vann
den finländske skaldens uppskattning. Bilderna på sid 3 av denna artikel återger
omslag och titelsida av den tredje upplagan som är är ett litet häfte på 48 sidor,
illustrerat med träsnitt. Förmodligen var alla tre upplagorna ganska små.
Schultz nöjde sig inte med denna skrift utan kritiserade polisens agerande vidare
i ett litet fyrsidigt häfte (som uppges vara andra upplagan och totala upplagan var
förmodligen mycket liten). med titeln Wallenberg. Vi ser förstasidan längre fram i
denna artikel. Häftet är illustrerat med träsnitt och förstasidan pryds av ett som
föreställer polismästaren Wallenberg prydd med åsneöron. I häftet finns också ett
som avbildar Wallenberg stående på en statysockel med en vattenspruta (se bild
längst ner på sid 14). Sockeln är omgiven av fyra grisar med batong i munnen. Det
är tydligt att grisen var symbol för polis redan då. Demonstranterna ses huka under
vattenstrålen.
Detta alster är så sällsynt att det inte ens finns med i Svenskt Biografiskt Lexikons
artikel över JG Schultz (som även kan läsas genom Riksarkivets hemsida på nätet).
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