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Peder Winstrup - Möt mannen som lade grunden till
Lunds universitet
I över 300 år har biskop Peder Winstrup legat begravd i Lunds domkyrka. Men trots den
långa tiden under kistlocket har hans kvarlevor bevarats väl. Peder Winstrup kan vara vår
bäst bevarade mumie från 1600-talet! I ett unikt forskningsprojekt ska mumiens
kvarlevor undersökas grundligt med alla tänkbara tvärvetenskapliga metoder.
JUBILEUMSFORSKNINGSPROJEKTET PEDER WINSTRUP
Följ med på ett personligt och tvärvetenskapligt möte med
mannen som såg till att Lund fick ett universitet. Lundabiskopen
Peder Winstrup (1605-1679) var en företagsam man med höga
värdsliga och andliga ambitioner, kluven i striden mellan två
politiska makter; Sverige och Danmark. Med en imponerande
bakgrund som hovpredikant hos danske kungen, pionjär i boktryckarbranschen och professor i fysik var Winstrup både opportunist och entreprenör; snarstucken och bildad, kyrkofurste
och en första rangens realpolitiker. År 1658 kom konung Karl
X Gustaf på besök i Lund. Vid en middag övertalade Winstrup
kungen om nyttan av att starta ett universitet i staden. Det
var en sällsynt god idé. Winstrup adlades. Lunds siste danske
biskop blev nu den första svenska! 8 år senare öppnade Lunds
universitet.
Peder Winstrups mumie öppnar upp till ett unikt tvärvetenskapligt
forskningsprojekt som förenar alla universitetets discipliner. Projektet kommer att ge en klarare bild av hur 1600-talets Lundabor
levde sina liv. Den 11 september 2014 bars stoftet av Peder Winstrup, under högtidliga former, och under stor mediebevakning, ut ur
domkyrkan och fördes till Gastelyckan. Lunds universitets historiska
museum har lyckats få tillstånd att här genomföra en medicinsk och
arkeologisk undersökning av kvarlevorna. Winstrups kropp representerar ett helt enastående medicinhistoriskt arkiv, men
även de välbevarade textilerna och växtmaterialet är unika.
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FRAMSTEG
Den 7 oktober inleddes undersökningarna med en besiktning av
kistan, vilken bekräftade att flytten från domkyrkan till museets
konserveringsavdelning hade gått väl. Därefter lyftes innerkistan
varsamt ut ur ytterkistan.
Den 15 december blev Winstrups kvarlevor CT-scannade på Universitetssjukhuset i Lund med sensationella resultat. Preliminära
studier visar att Peder Winstrups inre organ är bevarade.
Med ditt stöd kan vi avslöja mer om en av 1600-talets mest
intressanta centralgestalter samtidigt som vi med den senaste
tekniken får en unik medicinsk inblick i en 1600-talsmänniska.
De spännande resultaten är tänkta att presenteras både i en
utställning, en populärvetenskaplig bok samt föreläsningsserier.
Massmedias intresse kommer att vara högt under hela projekttiden.
RESURSBEHOV
Peder Winstrup, 5 miljoner kronor
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi
arbeta för en bättre värld.

