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Coops historie er tæt knyttet til Fællesforeningen for  
Danmarks Brugsforeninger (FDB) og den danske andels- 
bevægelse. I 1866 tog præsten H.C. Sonne, initiativ til opret-
telsen af Thisted Arbejderforening, Danmarks ældste brugs- 
forening. Senere kom mange brugsforeninger til. I 1896 gik  
de sammen i FDB, hvis formål var, gennem fælles indkøb,  
og senere også egen produktion, at skaffe medlemmerne de 
bedste varer til den laveste pris. I 1897 etablerede FDB eget 
kafferisteri efterfulgt af en chokoladefabrik, en sukkerfabrik  
og en tobaksfabrik. Fra 1940erne arbejdede FDB også med 
møbelarkitektur, design og plakatkunst på et niveau, der siden 
har skabt danske klassikere som Børge Mogensens møbler. 
FDB og HB, Hovedstadens Brugsforening, fusionerede i 1971. 
Herefter blev produktionen af egne varer nedtonet og fokus blev 
lagt på distribution og forretningsdrift. I 2002 blev butiksdriften 
udskilt fra FDB og Coop blev skabt. I dag ejes Coop Danmark 
af FDB, som har 1,6 mio. medlemmer. 

CenTRaLLageReT 
Centrallageret i Albertslund er ét af Coops syv centrallagre. Da 
lageret blev opført var det efter amerikansk forbillede. I 1952 
havde FDB-ledelsen været på studietur til USA for at se nær-
mere på de amerikanske selvbetjeningsbutikker, de såkaldte 
‘supermarkeder’, og deres enorme varelagre. Turen fik økono-
misk støtte af Marshallhjælpen og blev et vendepunkt for FDB. 
Hjemme igen planlagde FDB sine syv nye centrallagre, hvoraf 
to allerede blev opført i 1959 og dette ved Roskildevej i 1964. 
Lageret er i ét plan, så gaffeltrucks kan køre direkte ind med 
pallerne på lageret. De ansatte kalder lageret for ‘Manhattan’, 
pga. det kolossale lagers indretning i karreer (blokke), akkurat 
som på Manhattan, og hvor gaderne følger et snorlige forløb.

HoveDkonToR
I Røde Vejrmølle Industrikvarter optager Coop Danmarks  
administrations- og lagerbygninger næsten hele arealet syd  
for Roskildevej. Coops anlæg der blev tegnet af kooperation-
ens egen tegnestue er af høj arkitektonisk kvalitet. Byggestilen 
er funktionalistisk.

Fra 1908 til 1964 havde FDB administration og pakhuse  
i Njalsgade på Amager. I 1955 opkøbte FDB grunden på 
Roskildevej 65. De havde brug for mere plads og bedre  
trafikforbindelser til den stadigt voksende varedistribution. I 
Albertslund var der rigeligt med plads og i 1964 var flytningen 
en realitet. Albertslund Kommune har en ret unik planhistorie.  
I 1960’erne var bebyggelsen af det sydlige Albertslund landets 
størte byggeprojekt. Det var et eksperiment både hvad angår 
byplan, boligudformning og anvendt byggeteknik. Albertslund 
er en af de første satellitbyer som indgik i hovedstadsområdets 
første regionsplan, den såkaldte Fingerplan fra 1947. Manden 
bag begge planer var professor i arkitektur, Peter Bredsdorff. 
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I 1960’erne steg velstanden i danmark og der kom gang i butikkerne.  
Mange varer skulle derfor ud på hylderne i de ny supermarkeder. dette krævede 
store varelagre og fdb byggede derfor et supermoderne centrallager og hovedkontor 
på en bar mark i Albertslund i 1963. Nærmeste naboer var jernbanen, motorvejen og 
indfaldsvejen til København. her, på en arbejdsplads på størrelse med en landsby, 
blev opbevaring og distribution af varer sat i system på en ny og effektiv måde. 
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kaFFeTÅRneT meD CIRkeLPIgen
De fleste kender ’Cirkelpigen’, enten fra de gamle FDB-
kaffedåser eller fra kaffetårnet med motivet af den sorte skøn-
hed på indfaldsvejen til København. Cirkelpigen har længe 
været et ikon for FDB. Hun blev skabt af tegneren Aage Sikker 
Hansen i 1955. I 2004 blev Cirkelpigen tildelt Klassikerprisen  
af Dansk Design Center: „Den smukke sorte pigeprofil på Cirkel 
Kaffen fra Brugsen får klassikerprisen for gennem 49 år at have 
bragt kunsten ind i den kaffedrikkende danskers hverdag. 
Cirkelpigen er dårende dejlig og enkel. Hun fungerer stadig  
perfekt efter hensigten her et halvt århundrede efter sin fødsel.“ 
Kaffetårnet er ikke længere i brug.  

BLokLanD 
Lejlighedskomplekset Blokland er opført 1967 til de mange 
medarbejdere ved lager og hovedkontor. Bygningen er tegnet  
af FDBs tegnestue. Den lange, treetages betonbygning rummer 
knap 300 lejligheder, hvoraf de fleste er tre-fire værelses. 
Bebyggelsen er et tidligt montagebyggeri, opført med præfabri-
kerede elementer. Boligerne er primært familieboliger, men der 
er også 8 ældreboliger. I ejendommen er der også en 
børneinstitution. 

FDBs hjemmeside
www.fdb.dk

Kroppedal Museum
Kroppedals Allé 3
2630 Taastrup
www.kroppedal.dk
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