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Lägesbild för Apoteket Svanen  

 

Kära Svanens vänner, 

Sedan manifestationen den 29:e maj har det varit full aktivitet bakom kulisserna. En kärngrupp på cirka 
tio personer har träffats under ett antal kvällar för uppdateringar och fortsatt framfart i ämnet. Deltagande 
har varit Eva Björn, Emely Smith, Margareta Nordh, Christina Sjöblad, Ulla Glantz, Cecilia Nelson, 
Carl Gustaf Jönsson, Lena Winslow, Lars Wadenbäck samt Inger Jönsson.  

Det har varit intensiva veckor där vi har hjälpts åt att kontakta nyckelpersoner inom Apoteksbolagets 
och Paulssons fastigheters innersta krets. Telefonsamtal, mejl, Facebookinlägg och att skriva 
pressmeddelande har varit några av de uppgifter vi har arbetat med, ibland till långt inpå nätterna. 
Förslag kring verksamhetsutveckling har framtagits. Vi har sökt faktauppgifter och dokument från 
Socialdepartementet kring avtal gjorda i samband med avregleringen 2009. Riksantikvarieämbetet och 
regeringen har kontaktats i frågan kring hur landets kulturapotek ska stödjas i framtiden, härvid inväntar 
vi svar. Som komplement hoppas vi att SvD gör reportage av vår text i ämnet.  

Föreningen Gamla Lund, Medicinhistoriska sällskapet, Lunds kommun samt Apotekarsocieteten har 
gett värdefull draghjälp. På olika sätt har vi och säkert många av er försökt uppmuntra 
beslutsfattarna att ompröva nedläggningsbeslutet.  

Som ni säkert vet är Apoteket Svanen ett av Sveriges fyra kulturapotek som av regeringen ansett av 
särskilt vikt att bevara på grund av dess ålder och kulturhistoriska värde. Apoteksbolaget fick dessa i sin 
vård. Att man gick rakt emot detta uppdrag och istället sa upp hyreskontraktet med Paulssons fastigheter 
är anmärkningsvärt. Apoteket påstod att anledningen till beslutet grundat sig på alltför låg lönsamhet. 
Trots uppsvinget via allas våra stödköp togs beställningssystemet för nya varor bort och framtiden för 
Svanen såg mörk ut. Mycket verkade hänga på att få till stånd ett förnyat kontrakt med Paulssons 
fastigheter som båda parter kunde godta. Dessa förhandlingar pågår fortfarande.  

Det har varit svårt att få tydliga besked från Apoteksbolaget AB angående fortsatt öppethållande. 
Svanens vänner har dock arbetat koncentrerat utifrån uppgifter om att fredagen den 14:e juni skulle vara 
Svanens sista öppetdag. Så vitt vi vet är inget nytt kontrakt undertecknat. Däremot har Apoteket skrivit 
pressmeddelande till Sydsvenskan och Skånska Dagbladet.  

https://www.skd.se/2019/06/12/svanen-oppnar-igen-efter-sommaren/ 

 

Idag, onsdag 12/6, gick även följande informationslappar att läsa på Apoteket Svanen. 

”Apoteket Svanen öppnar efter sommaren igen.  

Många undrar vad som kommer att hända med Apoteket Svanen som brottas med dålig lönsamhet. 
Lundabornas stora engagemang gör att Apoteket nu tror på en nystart. Svanen kommer att hålla 
semesterstängt och beräknas öppna igen efter sommaren. Under uppehållet kommer Apoteket och 
Paulssons fastigheter att fortsätta sin gemensamma planering. Samtal har förts i en mycket positiv anda 
med ambitionen att hitta en riktigt bra lösning för Apoteket Svanen. Apoteket kommer även att fortsätta 
dialogen med Lunds kommun, Kulturen och många andra för att hitta samarbeten som fyller Svanen 
med liv och människor. Vill du veta mer skicka e-post till apoteket.svanen.lund@apoteket.se. Tack för 
ert engagemang och välkomna till Apoteket Svanen”. 
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Ett ytterst glädjande besked om än med viss skepsis från vår sida. Apoteksbolaget har inte angivit ett 
konkret öppningsdatum och uttrycker sig något oklart. Vi kan inte ta ut segern innan bläcket är på 
pappret men det känns lovande.  

SVT har gjort ett videoreportage från Apoteket Svanen där rubriken lyder. Anrika Apoteket Svanen i 
Lund räddas. Titta gärna på klippet. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/anrika-apoteket-svanen-i-lund-raddas 

 

Vår lilla grupp överlämnade en chokladkartong över disk till personalen på Svanen med texten ”Grattis 
till förhoppningsvis 400 år till”. Själv firade vi med fika. 

Nu hoppas vi att Apoteket står vid sitt ord och öppnar igen efter semestrarna. Vi kommer att följa upp 
utvecklingen efter sommaren. Om någon av er hör något nytt i ämnet, vänligen hör av er så att 
informationen når ut. Hur fortsättningen för Svanens vänner ser ut får vi ta ställning till framåt hösten. 
Vi tror att det oavsett utgång kommer att behövas stöd både för Svanen och övriga kulturapotek. 
Föreningen Gamla Lund kommer att hålla en intressant föreläsning i ämnet den 11/9 i Kulturens lokaler, 
besök gärna den. 

Sist men absolut inte minst - Tack för ert stora engagemang! Tänk vad ett gemensamt mål kan 
sammanföra människor. Utan våra protester vore följden att Apoteket Svanen idag skulle ha varit stängt 
och nedmonterat. 

 

 

 

Vid pennan 

Emely Smith, Svanens vänner 


