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I en av  Gamla testamentets apokry-
fiska böcker, Tibits bok, berättas om Ti-
bit, som tillsammans med nordisraelis-
ka landsmän omkring år 720 f Kr ham-
nat i assyrisk fångenskap i Nineve, där
det gick honom väl i händerna. Han
kom i gunst hos kung Salmanassar och
tjänade pengar på köpenskap. En het
dag lade han sig att sova invid träd-
gårdsmuren, men på den satt sparvar,
vilkas varma spillning fastnade i hans
ögon och där bildade vita hinnor, som så
småningom gjorde honom helt blind
trots läkarnas bemödanden. Tibit skick-
ade sin son Tobias till Ekbatana i Medi-
en för att inkassera en fordran hos en
släkting. Han fick sällskap med en
okänd man, som tursamt nog visade sig
vara den förklädde ärkeängeln Rafael,
som dock inte avslöjade sig. När Tobias
en kväll badade fötterna i floden Tigris,
kom en fisk och försökte äta upp foten,
men Tobias fångade och slaktade fisken
och de båda resande fick ett skrovmål.
På följeslagarens förslag tog Tobias ut
fiskens hjärta, lever och galla och spara-
de dem.

Vid framkomsten till Ekbatana fick
Tobias betalt för den utestående fordran
men träffade dessutom sin släktings
dotter Sara, fattade tycke för henne, fri-
ade och fick ja. Problemet var att Sara
blivit gift sju gånger förut, men varje
bröllopsnatt, innan äktenskapet hunnit
fullbordas, hade brudgummen avlidit
genom en demons försorg. Följeslaga-
ren gav nu Tobias rådet att lägga fiskens
hjärta och lever på koleldsglöden och
ångorna av de rostade inälvorna drev

demonen på flykt till Egypten(!), där
Rafael infångade honom. Tobias, lyck-
ligen gift och försedd med riklig hem-
gift förutom den inkasserade fordran,
for nu hem, och där stänkte han fiskens
galla in i ögonen på sin blinde far. Det
retade starkt och Tibit gnuggade sina
ögon hårt, varvid hinnorna försvann och
han kunde se och omfamna sin son och
svärdotter. Sedan levde han lycklig i 40
år till 112 års ålder med son och sju
barnbarn och fick en storslagen begrav-
ning, berättar den apokryfiska boken.

Den engelske medicinhistorikern H
T Swan har nu kommit på att Tibit rim-
ligen led av katarakt med den vitaktiga
reflexen i pupillen, vilket uppfattats
som en vit hinna. Den våldsamma
ögongnuggningen efter fiskgallan i
ögonen har slitit loss linsen från sin
upphängning så att den fallit in i glas-
kroppen och lämnat synfältet fritt på
samma sätt som när starrstickarna lös-
gjorde linsen operativt.

Den förste kände starrstickaren i
dessa regioner tycks ha varit indiern
Susruta, som levde något senare än Ti-
bit. Både bland inkaindianerna och i
Kina har man haft starrstickare, men da-
teringen är oviss. Den oblodiga men
hårdhänta Tibitska metoden tycks inte
ha vunnit någon efterföljd, kanske på
grund av brist på magisk fiskgalla.

Nils Brage Nordlander

Litteratur
Swan H T. An ancient record of »couching» for

cataract. J R Soc Med 1995; 88: 208.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen ber att få återkomma,
denna gång med en nästan biblisk fallbe-
skrivning. Dock kvarstår Syrak 38:1–15
(senast återgiven redan å avdelningen nr
13/82) som officiell favoritapokryf.

I Falkenberg har trogne bidragsgiva-
ren Bertil Staland fallit i rykande inaktuella
funderingar över Socialstyrelsens logotyp
(vars slingrande former knappast kan ha
undgått någon baklängesbläddrare):

»Det finns två möjligheter. Antingen är
de krokiga sakerna bokstäver, närmare
bestämt S. Det verkar väl mest troligt. I så
fall får man knappast vända den ena som i
logotypen. Att vända bokstäver är aldrig
lämpligt och minst av allt S, som ju blir ett
frågetecken, vilket väl inte kan vara me-
ningen.

Möjligt är väl också att de krokiga sa-
kerna är ormar. Det skulle väl kännas till-
talande för oss som mest är beroende av
den medicinska delen av nämnda verk.
Hur går det då? Först kan man ju konsta-
tera att den första ormen är heraldiskt
vänstervänd och alltså flyende. En flyende
orm är kanske inte det som vi vill sätta i
samband med Socialstyrelsen.

Men där finns en annan regel som kan
tillämpas. Det är den s k heraldiska courtoi-
sien. Enligt den ska två heraldiska djur som
ingår i ett vapen eller emblem vända sig
mot varandra. Vi kan väl alltså konstatera
att är det ormar i märket så är det rätt. Vad
tror den mångvise herr Redacteuren?»

Föreståndaren hyser som vanligt ing-
en bestämd uppfattning, men har alltid läst
figurerna som förkortningen »SoS». Påpe-
kandet om frågetecknet har fått honom att
vackla. Men varför två ormar och var är i
så fall den sociala delen av verksamhe-
ten? Är den verkligen bakvänd medicin?

Nu är logotypskapande inte lätt, vilket
föreståndaren fick erfara när han med ett
nytt ritprogram försökte göra sig en. Nå-
gon symbol för sin verksamhet kunde han
knappast komma på (pennor blev för ba-
nalt och korslagda tangentbord såg dumt
ut). Därför manipulerade han de närmast
inblandade bokstäverna så till den grad att
skrivaren bara spottade ut obegripliga
hexkoder innan föreståndaren äntligen
fick ut kontakten ur väggen.

Resultatet dög inte på långa vägar.

Avdelningen duger till att återkomma.
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