
Apoteket Svanen - skarpt läge 
 
Nu gäller det 
V har precis nåtts av beskedet att Apoteket AB om en vecka kommer att fatta ett slutgiltigt 
avgörande om Apoteket Svanens framtid! Och lönsamheten kommer att väga mycket tungt vid 
ledningens beslut. 
Därför är det superviktigt att alla som kan köper varor/hämtar ut recept de närmaste dagarna.  
Beställ inte mediciner via nätet, för då registreras inte dessa på Svanen, även om de hämtas ut 
där.  
Kort historik 
För ett år sedan chockades lundaborna över beskedet i Sydsvenskan den 17 maj att Apoteket 
Svanen skulle stängas inom 12 dagar. 
Vi var några stycken som omedelbart drog igång en kampanj mot nedläggningen, vilken ledde 
fram till en stor manifestation på själva stängningsdagen, den 29 maj. Då, samma dag, ändrade 
Apoteket AB beslutet och lovade en fortsättning under förutsättning att lönsamheten ökade. Det 
har den gjort, men sedan Corona-krisen har försäljningen sjunkit, (liksom på många andra håll). 
 
Ett år av påverkansarbete 
Under det senaste året har vi, några från ”Nätverket Svanens Vänner” träffats, ibland 
tillsammans med nyckelpersoner runt Svanen, för att Lund ska kunna behålla detta unika 
kulturhistoriska apotek sedan 1627. Vi har skrivit till olika politiker, Apoteket AB:s ledning och 
styrelse, Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Kulturdepartementet, 
Riksantikvarieämbetet m fl. Vi har kontaktat tidningar, Lokal-TV, radio. 
 
För att uttrycka oss milt så har vi inte upplevt något större intresse från Apoteket AB:s sida. Vi 
har mötts av välformulerade fraser i stil med: ”Vi arbetar för en långsiktig lösning för Svanen, Vi 
på Apoteket förstår att vi har ett fantastiskt kulturarv att förvalta”. 
 
Apoteket AB har fortfarande endast tre-månaders hyreskontrakt. Endast två personer har fast 
anställning och övrig personal plockas från dag till dag från andra apotek. 
Ett välbesökt möte om Svanen hölls i september förra året i Föreningen Gamla Lunds regi med 
inbjuden regionchef från Apoteket AB, vilken gjorde vaga utfästelser om fortsatt verksamhet. 
 
Inom kort avgörs alltså om en av Lunds främsta kulturskatter går i graven. Man stänger inte en 
kulturbyggnad mitt i centrala Lund.  Apoteket Svanen - ett av Sveriges fyra kulturapotek och 
kanske det vackraste - har en plats i alla lundabors hjärtan 
 
Uppmana vänner, släkt och bekanta att höja försäljningen på Svanen.  
 
Vi planerar att igen ordna en manifestation (med avstånd) utanför apoteket Svanen på årsdagen 
av den första aktionen, den 29 maj, kl 12.00. Ta gärna med plakat. 
 
Dela inlägget så mycket ni kan, så att det når alla lundabor. 
 
Lund, den 18 maj 2020 
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Margareta Nordh  

för ”Nätverket Svanens Vänner” 


