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Lunds universitets rektor
Torbjörn von Schantz valde
att inte överklaga beslutet
om att den våldsdömde läkarstudenten får läsa vidare.

Rektor:
”Meningslöst att
överklaga”
■ Den som gjort sig skyldig

till grov kvinnofridskränk
ning bör inte bli läkare,
anser rektor Torbjörn von
Schantz. Men det hade va
rit lönlöst att överklaga be
slutet om att den våldsdöm
da studenten får läsa vida
re, säger han.

Marie Schöttelndreier har tagit sig igenom hela tarmsystemet och knuffar här ut en av slutprodukterna.

Efter entrén under tandraden startar resan genom kroppen.

Stefan Zamudio demonstrerar hur molekylbollarna ska monteras.
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■ Nu får alla en chans
att bli verkmästare i magen, precis som Magnus
Härenstam.
Vattenhallens nya utställning ”Tarmkanalen”
låter besökarna resa genom hela systemet och
följa det spännande förloppet på plats, så att
säga.

– Huvudsyftet med ut
ställningen är att främja
den goda hälsan och låta
folk själva känna hur de
kan göra det, säger Ste
fan Zamudio, pedagog på
Vattenhallen.
Igår gavs den första titten

på utställningen ”Tarmka
nalen – matens resa genom
kroppen” på Vattenhallen
Science Center. ”Vad be
står mat av, hur påverkar
den oss och hur blir den
till energi i våra celler?” är
grundfrågorna som ska få
svar här.
En grupp barn agerade
testpiloter och fick börja
med att sätta ihop olikfär
gade molekyler till någon
av fyra maträtter: probio
tisk bärsmoothie, lösvikts
godis och läsk, capricciosa
med bearnaisesås och så
falafelrulle.
Sedan ned med molekyl
bygget i en ”magsäck” utan

på magen och så in i tarm
labyrinten via munnen.
Väl inne i ”kroppens”
många färgstarka miljöer
handlade det om att tagga
sina maträtter vid statio
ner genom hela tarmsyste
met och se hur maten bryts
ned och förvandlas till en
ergi och restprodukter.
– Industridesignern Mir
jam Mitternacht som har
utformat utställningen
har skapat mycket inter
aktivitet och undvikit alla
pekpinnar. Man får upp
täcka själv, förklarar Ste
fan Zamudio.
Bakom utställningen,
som är ovanligt stor för

”Huvudsyftet
med utställningen är att
främja den
goda hälsan och
låta folk själva
känna hur de
kan göra det.”
Stefan Zamudio,
pedagog på Vattenhallen.

Vattenhallen, ligger livs
medelsforskarna Elin Öst
mans och Carolin Linning
es resultat. Nu ska utställ
ningen finjusteras under
hösten, samtidigt som skol
klasser kommer på besök.
Även privatpersoner kom
mer att kunna se ”Tarm
kanalen”.
Vid åsskiftet ska det tek
nikspäckade bygget vara
helt klart.
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Läkarstudenten som döm
des till nio månaders fäng
else för att ha slagit sin fru
flera gånger får studera vi
dare på läkarprogrammet.
Programmets ledning hade
förberett ett överklagande
av beslutet som Högskolans
avskiljandenämnd i Stock
holm fattade, men rektor
Torbjörn von Schantz tyck
te inte att det var någon idé
att gå vidare med ärendet.
– Det fanns inte ens en
teoretisk möjlighet att den
här studenten skulle stäng
as av enligt gällande lagar
och tolkningar. Eftersom
det här var fråga om ett
fängelsestraff understigan
de ett år så var det kristall
klart. Det framgick tydligt
av beslutet från Högskolans
avskiljandenämnd.
Egentligen är det helt
olämpligt att en person
som dömts för grov kvin
nofridskränkning får gå på
läkarutbildningen, anser
Torbjörn von Schantz.
– Det var därför vi gjor
de en markering och be
gärde att avskiljande
nämnden skulle stänga av
honom. Vi tycker inte att
det är okej, det är inte för
enligt med läkaryrket att ha
den typen av brottsregister.
Men den bedömningen gör
inte avskiljandenämnden
och det får vi acceptera.
Avskiljandenämnden ar
gumenterar att de inte ska
bedöma om personen är
lämplig som läkare, utan
enbart om personen kan gå
på läkarutbildningen.
Tycker du att det är rimligt att göra den skillnaden?
– Nej, det tycker inte jag,
personligen tycker jag att
det är helt orimligt. För mig
är det obegripligt att man
inte tar hänsyn till vad det
är för utbildning.
KALLE KNIIVILÄ

