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Ejendommen
Det første byggeprojekt for en beboelsesejendom på grunden matr. 423 Amagerbro Kvarter blev fremlagt i
begyndelsens af 1930erne og var tre fem etageejendomme, placeret i vinkler på Enveloppevej. Dette
projekt måtte imidlertid skrinlægges på grund af tidernes ugunst.

Foto ca. 1938 fra Vor Frelsers Kirketårn *)
Den nuværende ejendom der blev bygget i 1935 var oprindelig tiltænkt som værende på fem etager på alle
adresserne; Ved Mønten, Ved Stadsgraven og Amager Fælledvej. Men her spillede knaphed på midler også
en væsentlig faktor. Det betød, at kun ejendommen mod Amager Fælledvej blev opført til femte sal. Resten
af ejendommen til tredje sal – og således det kun er mod gården, at tredje sals lejlighederne har fuld
facade. Mod gaden fremstår de som kvistlejligheder.

Foto ca. 1935 fra Vor Frelsers Kirketårn *)

Ejendommen kendetegn er især de 56 relieffer med dyremotiver, grønne vinduer og at ejendommen med
forhaver ligger lidt trukket tilbage fra vejene; Amagerfælledvej, Ved Stadsgraven og Ved Mønten.

Ejendommen har gennem tiderne været handlet fem gange. Da Pædagogernes Pensionskasse (PBU) i 1991
overtog ejendommen for 20 mio. kroner skete det uden at lejerforeningen fik skabet forståelse for fordelen
ved at overtage ejendommen på andelsbasis.
PBU tilbød lejerne en renovering af køkken- og badeværelser, som hovedparten af beboere benyttede sig
af. Endvidere blev gården renoveret, bl.a. nedrives seks garager og tagene renoveres. Efter dispensation
spares den brandmur, som skulle adskille den høje del af ejendommen i to halvdele.
Branden. På Dronningens fødselsdag; 16. april 1996, klokken 18:47 anmelder en patruljevogn fra
Københavns Politi, at taget brænder på adressen Ved Mønten 19 / Amager Fælledvej 8. Københavns
Brandvæsen sender slukningskøretøjer og begynder slukning.
Samtidig bliver samtlige beboere i 60 lejligheder evakueret. INGEN kommer til skade!
Desværre er der ikke nok vand i brandhanerne og en kraftig blæst betyder, at branden tager til. Den løber
over taget mod nord. Da der ikke længere er en brandmur til at stoppe eller forsinke branden betyder det,
at hele taget på femte sals ejendommen i et nu står i flammer. På grund af blæsten er hovedbranden flyttet
til modsatte ende af huset Amager Fælledvej 4 / Ved Stadsgraven 1.
Da brandfolkene får overblik over situationen bliver hovedparten af mandskabet fra Københavns
Brandvæsen beskæftiget med skadesbegrænsning, de opholder sig i lejlighederne på femte sal. De lægger
plastik over bohave og ud af vinduerne. (For at lede vandet væk og ud af ejendommen).

Det går efterhånden op for beboerne, at de ikke kan vende tilbage til deres hjem foreløbig. De fleste har
forladt lejligheden midt i madlavningen eller aftenskaffen – midt under TV2s populære udsendelse
”Lykkehjulet”. Der blev fundet individuelle løsninger. Hoteller, venner og bekendte, sommer- og
kolonihavehuse. De første beboere flyttede tilbage efter 3½ måned, andre efter 4½ måned og enkelte
valgte aldrig at flytte tilbage.
Årsagen til branden blev aldrig fundet, - og brandmuren til ca. 50.000,- kroner blev genopbygget efter
branden! Endvidere viser det sig efterfølgende, at taget fra 1993 var foret med tjæreholdigt tagpap. Der
som resultat af denne brand siden er blevet forbudt.
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