
 

 

København, 10. november 2020 

Til 

Byudvikling & Erhverv  

Albertslund Kommune. 

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har følgende kommentarer til masterplan for COOP 

byen: 

 

Realiseringen af masterplanen vil betyde, at vi mister et industriområde af national betydning, for det er 

en del af planen at nedrive de lagerhaller, der er essensen af den funktion og fortælling, man søger at 

bevare med udpegningen. 

 

I Slots- og kulturstyrelsens beskrivelse af industrimindet fra 2007 står bl.a.: ”COOP Danmark i Albertslund 

ligger delt i to med en hovedbygning i fornem funktionalistisk arkitektur på den ene side og et vidt strakt 

rationelt opbygget distributions lager på den anden side. Vi er i hjertet af en moderne stor engros 

virksomhed med dybe rødder i den danske andelsbevægelse. 

 

Måske kan man forestille sig, hvor stor det hele er, når man hører at de ansatte kalder tørvarealgeret for 

”Manhattan” fordi det enorme lager er indrette i karreer, der minder om det snorlige gadeforløb i 

kæmpebyen New York. I 1959 stod de to første af i alt 7 nye centrallagre klar. Lagerne var bygget i et plan 

så man kunne køre rundt i dem med gaffeltruck”. Citat slut. Vedhæftet, som en del af dette høringssvar, er 

beskrivelsen af industrimindet COOP med overskriften: Cirkelpigen, der kom tilbage. 

 

Ifølge masterplanen bliver lagerhallerne erstattet af nybyggeri. Lagerhallerne er hjertet af fortællingen om 

COOP. Det er derfor en misforståelse af dette industriminde, når der i masterplanen står: ”Vi ønsker at 

viderebringe COOP’s identitet ved at bruge stedets historie som en del af en ny fortælling om COOP”.  Citat 

slut.  Realiteten er at byggeriet starter på en bar mark. 

 

Kun en brøkdel af historien ligger i de elementer som masterplanen bevarer: hovedsædet, kaffetårnet, en 

del af de eksisterende togspor, lagerpladsen, oprindelig belægning og lamper.  

 

Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur foreslår derfor, at udskrive en konkurrence om, hvordan 

man kunne anvende områdets store lagerbygninger på en måde, der både sikrer udvikling og bevaring. 

Man kunne ombygge nogle de eksisterende lagerbygninger, med deres karakteristiske gridstruktur 

og konstruktioner, til boliger, overdækkende forretninger og fællesområder. Dermed kunne Coop føre 

fortællingen om firmaets udvikling og tilstedeværelse ind i fremtiden og gøre Coop til et fast forankret 

element i en længere historiefortælling om områdets fortid og fremtid. 

 

Med venlig hilsen 

 
Karen Margrethe Olsen / Formand Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 


