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Apoteket Svanen är ett apotek med exceptionella kulturvärden och 
anlades 1627 som filial till Esaias Fleischers Löweapotek i Köpenhamn. 
Redan 1629 blev apoteket Lunds första självständiga apotek och har 
sedan 1651 legat på nuvarande plats vid Kyrkogatan. Svanen är bland 
de fyra apotek som har högst kulturhistoriska värden i landet. 

 

Apoteket Svanen historik har sammanfattats av Henrik Borg, 
stadsantikvarie i Lund, vilken här kan läsas i något förkortad form. 

 

Svanen är ett av landets fyra ”kulturapotek”. De övriga är Lejonet i 
Malmö samt Storken och Korpen i Stockholm. Miljön på Svanen har lyfts 
fram i Riksantikvarieämbetets nationella inventering av apotek 1980 som 
en av landets absolut mest intressanta historiska apoteksmiljöer. 

Idag drivs apoteket av Apoteket AB regi och fastigheten ägs av 
Paulssons fastigheter AB. De äldre kulturhistoriskt värdefulla 
inventarierna beskrivs i Uno Nordströms bok ”Apoteket Svanen i Lund 
350 år”. Boken gavs ut av apoteksbolaget 1977.  

I den beskrivs hur byggnaderna legat på samma tomt, efter att det förra 
apoteket bränts ned under Horns krig 1644–45. Under skånska kriget 
1676–79, skadades apoteket svårt igen och till följd av 1690-talets 
gatureglering på initiativ av den nya generalguvernören Erik Dahlberg 
revs delar av apoteket. 1711 brann apoteket ned i stadsbranden men 
återuppbyggdes och utgjorde ett av stadens mest påkostade hus.  

Under 1800-talets mitt förnyades byggnaderna med ungefär samma 
utbredning och volym och genomgick en större exteriör och interiör 
omgestaltning 1897–1901 efter ritningar av Folke Zettervall. Den senaste 
större ändringen var en ny dörr med stensatt omfattning som sattes in 
1922 efter ritningar av Theodor Wåhlin. Inredningen i skulpterad 
satinvalnöt utformades av Zettervall 1897, framställdes av ”Skånska 
Nisse” Ola Nilsson från Kristianstad. Nilsson gjorde även inredningar till 



Tjolöholms slott och Hallwylska palatset. Dekoren interiör präglas av 
tidens intresse för inhemska växtmotiv och läkekonstens symboler. Här 
finns gjutjärnskolonner med kapitäl prydda med maskrosor, gaslampor, 
terrazzogolv, väggfasta hyllor, bänkar och skåp prydda med intarsia 
fyllda av växtmotiv som ek, mistel, friser av stiliserad slåttergubbe, 
fingerblomma, den ormomslingrade asklepiosstaven samt svanen. 
Bakom officinen finns materialkammare och lager. 1954 förändrades en 
del av inredningen bakom disken men den huvudsakliga prägeln är 
sekelskiftet 1900. Även exteriört sett är byggnaden väl bevarad med 
bland annat en fris i sgraffito av Bellio, fönster, dörrar och takkupor från 
omdaningen runt 1900. 

 

Apoteket Svanens kulturvärde och säkerställandet.  

Apoteket Svanen är ett apotek med exceptionella kulturvärden. Miljön 
representerar en i flera avseenden komplett historisk apoteksmiljö med 
byggnader, planlösning och inredning från tiden runt 1900, fortfarande i 
bruk idag. Miljön kan skyddas som byggnadsminne enligt 
kulturmiljölagen och trots en restriktiv syn på byggnadsminnes-
instrumentets räckvidd är det uppenbart att miljön håller samma klass 
som de befintliga byggnadsminnena. Svanens långa tradition, sedan 
1627, närmar sig 400 år och apotekets historia innehåller hållpunkter 
relevanta för både den danska och svenska historien. Apotekets historia 
speglar stadens Lunds utveckling, universitetets utveckling och 
farmakologins utveckling. Miljöns sammansättning och publikt tillgängliga 
funktion ger stora upplevelsevärden med internationell räckvidd.  

 

Donationen 

Uno Nordholm var innehavare av apoteket Svanen under åren 1950–
1969. 

I ett donationsbrev undertecknat av Uno Nordholm 17 augusti 1969 kan 
man läsa följande: 

 

Undertecknad donerar till Apotekarsocieteten följande inventarier 
undantagna från värdering vid överlåtelsen av Apoteket Svanen i 
Lund den 30 juni 1969: 

 

Här följer sedan en uppräkning av inventarier i officinen och i entrén. 

 



Texten fortsätter sedan: 

 

Donationen sker i syfte att för framtiden på apoteket Svanen i 
möjligaste mån bevara dess kulturhistoriskt värdefulla inredning.  

Skulle framledes den donerade egendomen eller de kulturhistoriskt 
väsentliga och miljöpräglande delar därav ej kunna bibehållas på 
apoteket Svanen knytes som villkor för donationen, att objekten 
under sådana förhållanden av Apotekarsocieteten såsom gåva 
erbjudes Medicinhistoriska sällskapet i Lund för att kvarbliva i 
staden.  

 

Medicinhistoriska sällskapet har i dagsläget svårligen möjlighet att ta 
emot donationen i det fall det värsta skulle inträffa med en nedläggning 
av apoteket Svanen. 

 

Hotande nedläggning i maj månad 2019 

I maj månad 2019 kom budskapet från Apoteket AB att apoteket Svanen 
skulle stängas inom kort. Detta på grund av Svanens sviktande 
lönsamhet. Informationen upprörde en kraftfull lokal opinion så Svanen 
öppnade igen efter stängningen över sommaren. Man kan nog på goda 
grunder misstänka att ledningen för Apoteket AB inte hade räknat med 
att en nedläggning skulle väcka en så stark lokal reaktion. 

 

Lokal opinion, Svanens vänner, Svanens ”Fan Club” 

Trots att Svanen öppnade igen efter sommaren är risken för nedläggning 
inte över. Aktionsgruppen Svanens Vänner bildades för att arbeta för ett 
bibehållet öppet apotek. Aktiva i gruppen är individer som vill bidraga till 
att Svanen överlever.  

 

Ägaranvisning 

För att korrekt kunna förstå huruvida Apoteket AB har ett ansvar för 
kulturapoteken är det viktigt att studera ägaranvisningen från ägaren dvs 
staten. 

 



ÄGARANVISNING FÖR APOTEKET AB (org. nr 556138-6532)  

Apoteket AB, nedan Bolaget, ska 

 Beslutad vid Apotekets årsstämma den 24 april 2019.  

a) infria dels de pensionsutfästelser som grundar sig på bestämmelser 

som före utgången av år 1970 utfärdats av Kungl. Maj:t och som avser 

apoteksinnehavare och apoteksanställda samt deras efterlevande, dels 

statens pensionsåtagande enligt överenskommelsen den 17 september 

1969 mellan staten och Apotekarsocieteten;  

b) tills vidare behålla befintliga apoteksombud i den utsträckning som 

behövs för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning på den ort 

ombudet är verksamt. Mellan Bolaget och apoteksombud ska upprättas 

en skriftlig överenskommelse för att säkerställa en säker förvaring och 

tillhandahållande av läkemedel samt att konsumentens integritetsskydd 

bibehålls vid hantering av läkemedel. Bolaget ansvarar för att varje 

apoteksombuds försäljningsställe inspekteras minst en gång per år. När 

ombud tillhandahåller receptbelagda läkemedel som färdigställts på 

apotek ska kontaktuppgifter till apotek bifogas konsumentens läkemedel. 

Bolaget ska samråda med den lokala sjukvården när Bolaget väljer det 

sortiment receptfria läkemedel som ska tillhandahållas apoteksombuden.  

§ 2 Finansiering och redovisning  

Bolaget mottar inte någon ersättning från ägaren för de uppdrag som 

omfattas av denna ägaranvisning. Ägaren är medveten om att dessa 

särskilda uppdrag kan komma att belasta Bolagets resultat. Bolaget ska 

på begäran lämna ägaren, eller den ägaren anvisar, de upplysningar och 

handlingar som behövs för att ägaren ska kunna följa och bedöma 

Bolagets efterlevnad av § 1 ovan. Bolaget ska vidare ge ägaren, eller den 

ägaren anvisar, möjlighet till insyn i Bolagets redovisning och 

redovisningsprinciper samt ska på begäran tillhandahålla den information 

och statistik som behövs för uppföljning och utvärdering av 

omregleringen av apoteksmarknaden.  

§ 3 Giltighet  

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på 

bolagsstämma i Bolaget den 19 april 2018. Ägaranvisningen gäller till 

dess bolagsstämma meddelar annat.  

 



 

Det framgår alltså med tydlighet att kulturapoteken lyser med sin 
frånvaro i ägarinstruktionen. 

 

Apoteksmonopolet och tidigare ägaranvisning 

Det tidigare apoteksmonopolet avskaffades 2009 efter bland annat kritik 
från EU-domstolen och efter argument från många håll för en 
avmonopolisering. 

Av tidigare ägaranvisningar framgick att Apoteket på monopoltiden hade 
ett klart och tydligt ansvar att bevara de fyra kulturapoteken vilket i 
dagens ägaranvisning är borttaget. 

 

Möten från september 2019 och framåt 

Från september månad fram till dagens datum har ett antal möten ägt 
rum i olika konstellationer.  

Svanens vänner träffas regelbundet för att följa utvecklingen och då 
speciellt kontakterna med departementen angående ägardirektivet och 
bevarandet av kulturapoteken. 

 

Highlights från större möten presenteras i korthet nedan 

Stormöte i Pingstkyrkans lokaler 9/9-19 

Calvin Andersson, den dåvarande försäljningschefen i södra Sverige för 
Apoteket AB betonade starkt nödvändigheten av lönsamhet för Svanen. 
Från 2013 till 2018 har omsättningen minskat från 18 milj till 10 milj och 
lönsamheten gått från +400 kSEK till -1 milj SEK. Beslutet togs före 
sommaren att stänga Svanen men man hade underskattat den lokala 
opinionen och ändrade beslutet. 

 

Mirja Jansson, Paulssons fastigheter betonade att fastighetsägaren 
värnar om att bevara Svanen och har en mycket bra dialog med 
Apoteket AB. Man avser att hitta en långsiktig lösning med ett långvarigt 
avtal. 

 



Möte 28 februari 2020 på Kulturen 

Den 28 februari träffades Monica Eriksson (Apoteket AB), Dragana 
Dordevic (apoteket Svanen), representanter från Svanens vänner, 
Gamla Lund, Universitetshistoriska sällskapet, Kulturen, stadsantikvarie 
Henrik Borg och Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) för 
diskussioner och uppdatering gällande Svanens framtid. SMHS 
representerades av Berndt Ehinger, Anders Widell och undertecknad. 

 

I korthet framkom följande under mötet: 

• Projektering pågår för ombyggnad av Svanen men går trögt pga 
högt kostnadsläge. Ombyggnaden är beräknad till 3,8-5,5 milj kr. 
Osäkerhet beror till stor del på att man vet inte vad man träffar på 
när man börjar rota i en gammal fastighet. Projektledare är Kent 
Adler. 

• Apoteket AB undersöker möjligheten att finansiera ombyggnaden 
genom stöd från olika externa stiftelser etc. 

• Troligen kommer disken inte kunna vara kvar efter ombyggnad 
trots att en denne anses vara en viktig inredningsdetalj i ett apotek. 
Övrig inredning, ståndkärl etc, skall bevaras. 

• Möjligen kan man inreda en del av Svanen för hälsotjänster som 
blodtrycks- och diabeteskontroll, vaccinering etc. 

• Frågan om det pågår diskussioner med fastighetsägaren lämnades 
utan kommentarer. 

• Försäljningen på Svanen har varit dålig men går uppåt. Det är 
viktigt att hämta ut recept på Svanen. Det är möjligt att ringa in och 
förbeställa de läkemedel man behöver för uthämtning någon dag 
senare. 

• Apoteket AB lyder under aktiebolagslagen och har ett krav att 
verksamheterna skall gå ihop ekonomiskt. Detta är en helt 
avgörande fråga som ligger på departementsnivå att avgöra. 
Ägaranvisningen måste ändras så att det finns utrymme för 
kulturapoteken att drivas trots att det ekonomiska underlaget 
kanske inte är det bästa. 

• Den mycket stora goodwill- och marknadsföringspotentialen för 
Apoteket AB att ha varit verksamt oavbrutet i många hundra år 
påpekades. 

• I nya Svanen kommer fokus att vara på läkemedel med 16 moduler 
mot nuvarande 12 moduler. Jämför med ett apotek med fullt 
sortiment som har 48 moduler. 



• Två egen personal finns anställda på plats och ytterligare en 
farmaceut anställs till sommaren. Övrig personal lånas in från 
övriga apotek. Dragan Dordevic driver även apotek på Väla. 

• Vita rockar ger en professionell utstrålning från personalen  

• Möjligheten att utöka apotekslokalen med den i dag tomma lokalen 
intill är av olika skäl inte genomförbar. 

• Markus Sjöqvist, kommunikationschef på Apoteket AB, skall 
inviteras till ett möte i Lund snarast, action Stefan Leander. 

• Apoteket Svanens vänner tillsammans med övriga engagerade 
sällskap utgör ett viktigt stöd, bollplank, och håller frågan levande 
genom olika initiativ. 

• Även om en viss optimism kunde anas under mötet ligger det 
slutliga avgörandet på departementsnivå med en ändring av 
ägaranvisningen där ansvaret för kulturapoteken tydligt framgår. 

 

 

Lund i mars 2020 

Stefan Leander 

 


