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Vedr. høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget for Rentemestervej.
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en
gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.
Som det beskrives i lokalplanen, er der langs Rentemestervej stor variation i bygningernes skala og
udtryk, hvilket vidner om kvarterets historie med sammenblanding af småindustri og værksteder.
Derfor er det glædeligt at se, at de to værkstedsbygninger fra 1918 og 1923 på matr.nr. 500,
Bispebjerg, Rentemestervej 57 samt en mur på matr.nr. 98 er udpeget som bevaringsværdige i
lokalplanforslaget.
På den tilstødende matr.nr. 530, Bispebjerg, Rentemestervej 59, findes ligeledes et karakteristisk
værkstedsmiljø med et forhus fra 1919, nyere garagebygninger i baggården samt to skorstene der
vidner om den industrielle historie. Denne matrikel er ikke en del af lokalplanområdet, men
bygningerne bør i Københavns Museums optik ligeledes gøres bevaringsværdige i lokalplanen, da
de vil være med til at sikre stedets sammensatte karakter med spor fra historien.
Forhuset på Rentemestervej 59 har en interessant og tumultarisk historie. Under Anden Verdenskrig
husede bygningen efter sigende Gunnar Hardrups ”Skrue – og Faconfabrik”, og den 28. april 1944
blev fabrikken udsat for sabotage udført af danske modstandsfolk. Attentatet, der var en del af en
bølge af angreb på Rentemestervej, blandt andet mod Glud og Marstrands fabrikker i 1943,
beskadigede bygningen i en sådan grad, at den måtte genopføres. I forbindelse med genopførelsen
etableredes bygningen med første sal.
Bygningerne på matriklen bærer ikke blot på en interessant historie, de er også værdifulde levn fra
områdets industrihistorie. Derfor er det Københavns Museums anbefaling, at matriklen medtages i
lokalplanområdet og at bygningerne på Rentemestervej 59 ligeledes gøres bevaringsværdige. Det
vil desuden være i tråd med den ønskede karakter for området ved Rentemestervej, som præget af
et ”levende miljø med mange mindre og nye virksomheder der har til huse i ældre produktions- eller
værkstedsejendomme”.
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