
Att avlossa skott
var en mycket

vanlig form av sjuk-
domsbot inom den äl-
dre folkliga läkekon-
sten. Framför allt
praktiserade man me-
toden mot olika for-
mer av hastigt på-
komna sjukdomar,
som ansågs vara orsa-
kade av ett skott från
någon illasinnad per-
son, s k trollskott,
finnskott, lappskott,
»villappaskott» osv.
Den sistnämnda be-
nämningen härrör
från uppfattningen att
sådana skott avlossats av ondsinta
lappgubbar, vildlappar, som tänktes
ha sin hemvist i ett fjärran Norden.
Denna föreställning möter man av
naturliga skäl framför allt i Sydsveri-
ge.

Bilden ovan visar en villappaka-
non från Jämshög i Blekinge. Den
kan på goda grunder antas vara åt-
minstone 150 år gammal, men är tro-
ligtvis äldre. Den har använts för att
bota sjukdomar genom skjutning.

Uppfattningen att till synes oför-
klarliga sjukdomar orsakades av pil-
skott från något ondsint väsen är
känd sedan årtusenden. Det kanske
mest kända exemplet är Homeros’
skildring i Iliaden av pesten som
drabbade grekerna under belägring-
en av Troja genom pilar som skjutits
mot dem av Apollon. 

Föreställningen om en sådan sjuk-
domsorsak avspeglas i den danska
benämningen på ryggskott, »hekse-
skud», och dess motsvarighet i tys-
kan, »Hexenschuss».

Ont skall med ont fördrivas
Inom den folkliga läkekonsten

tillämpades gärna principen att det
onda skulle fördrivas med samma
medel som varit dess orsak. Att skju-
ta var då ett logiskt botemedel.

Ursprungligen användes pil och
båge för denna form av magisk bot.
Senare har man tagit till eldvapen,
något som bör ha ökat den psykolo-
giska effekten av behandlingen. Man
använde gärna gammalmodiga bös-
sor, sådana som länge varit ur bruk
som armé- eller jaktvapen. Särskilda

»kanoner» var där-
emot ovanliga.

Ritualen viktig
Skjutningen verk-

ställdes på olika sätt:
över den sjukes hu-
vud, eventuellt med
flera skott som avlos-
sades korsvis eller un-
der kroppen. Under
skjutningen kunde
patienter placeras på
en jordfast sten eller i
en dörröppning mot
norr. Väderstrecket
var viktigt, då man i
allmänhet tog för gi-
vet att det onda skot-

tet kommit norrifrån.
Bössans laddning var viktig. Det

kunde vara bitar av ärvt silver, kvis-
tar från exempelvis nio olika fruktbä-
rande träd eller kanske något från den
sjukes kropp: naglar från fingrar och
tår klippta korsvis, hårtussar eller
små fragment av kläderna.

Magiska dialoger
Tidpunkten valdes med omsorg.

Torsdagar och söndagar var bäst,
ibland flera veckor i följd. Ibland
skulle man skjuta före soluppgång-
en, ibland när månen var i nedan. Till
ritualen hörde ofta magiska dialoger
mellan den sjuke och botaren, eller
särskilda formler som botaren uttala-
de.

Ett exempel på en sådan formel
finns antecknad i en småländsk bok
från 1700-talet om svartkonst:

Boken och villappakanonen till-
hör Kulturens samlingar i Lund. Ka-
nonen är utställd vid Medicinhisto-
riska museet i Lund.
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Det onda skulle skjutas
bort med kanon

Ont skulle med ont fördrivas. De
trollskott och »villappaskott» som onda
väsen hade avlossat för att framkalla
sjukdom kunde bara motverkas genom
att man sköt tillbaka, ursprungligen med
pil, senare med bössa eller, som här,
med kanon. Dess längd är 25 cm, höjd 7
cm. Initialerna IMS finns inristade.
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Jag skiuter bortt Knif skott Sylskott
Trollskott
för sott o mott o blott o villapaskott
och all slags skot Skiuter Jag Bortt
och Dätt under En Jord fast sten
och ingen man Till men.
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