100 ÅR I ET HUS –
CASTBERGSVEJ 6
I vinduesruden i stuen ud mod Castbergsvej havde
nogen ridset navnet „Arvid Müller“. Det opdagede
familien Høver, da de flyttede ind i huset i 1936.
Anni Høver Kanafani, der bor i huset i dag,
kender ikke de tidlige ejere af huset. Men vi kan se
i arkiverne, at den første familie på Castbergsvej 6
er malermester Robert Emanuel Müller, hans hustru
telefonvikar Johanne Elise Bernhardine Müller og
deres tre børn Arvid, Børge og Ellen.
I vindfanget hænger et relief fra 1917. Måske har
malermester Robert lavet det og sat det op i det nybyggede hus i 1917. Tilsvarende relief findes ikke
andre steder i Valby Vænge.
Det kan være Robert og Johannes ældste søn
Arvid, som har ridset sit navn i ruden. Arvid overtager huset fra sine forældre i slutningen af 1920’erne.
Arvid Müller er kendt som manuskript- og revyforfatter. Sammen med lillebror Børge Müller skrev
han tekster og musik til en række populære film,
blandt andet „Tag det som en mand“ og „Styrmand
Karlsen“. Fra 1933 er han bosat både i London,
Wien og Berlin, hvor han arbejder for danske musikog teaterforlag.

Relief i Anni Høver Kanafanis vindfang

Arvid Müller ved
sit skrivebord.
Foto venligst
udlånt af Dansk
Filminstitut
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I 1936 køber Peter og Agnes Høver huset. Anni
Høver Kanafani fortæller om sin barndom og ungdom på Castbergsvej:
Min far Peter var bygningssnedker. Min mor
Agnes blev hjemmegående husmor – hun var uddannet og arbejdede som bogholder, indtil de fik
deres første barn.
Jeg var ét år, min storebror Mogens seks og min
anden storebror fem år, da familien flyttede fra
Glostrup til Valby Vænge.

Snedkerværksted i baghaven
Vi havde en god barndom på trods af, at min far nu
og da var arbejdsløs. Han fik tilladelse til at bygge et
lille værksted i forlængelse af vores hus, og der
snedkererede han de nye spisestuemøbler og andre
møbler til vores hjem, samt møbler til andre. Han
fremstillede bl.a. en speciel bred „kommode“ med
mange skuffer til tegninger og litografier for grafikeren og kunstneren Aage Sikker Hansen, som boede
på Castbergsvej nr. 34. På denne måde kunne han
tjene nogle penge, når han var arbejdsløs.
Mogens, Kalle og Anni

Peter og Agnes Høver, begge født i 1901
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Agnes og Dagny Esholdt (Mansasvej 17) i køkkenet på Castbergsvej 6

Jeg husker det lune værksted. Der var en lille
kakkelovn – og vi tre børn, en af gangen, fik lov til
at „hjælpe“ min far. Vores far var en intellektuel og
fagorganiseret snedker. Vores forældre havde en ret
stor bogsamling og læste den daglige avis.

kvinder lærte at sy gammelt tøj om. Jeg var gerne
med hende og sad sammen med nogle af de andre
børn og legede (stillelege). Det var under krigen.

Castbergsvej
Der var mange børn på vejen og vi gik næsten alle
sammen på Vigerslev Allé skole.
Jeg begyndte min skoletid i august 1942 – den
første dag stod jeg og holdt i hånd med min gode
legekammerat, Mogens Andersen, som boede i huset overfor (nr. 3). Mogens bor der stadig. Der blev
taget et billede af os, inden vi gik hen til skolen sammen med vore mødre, men vi kom jo ikke i samme
klasse, for dengang var der adskilte klasser for piger
og drenge. Jeg elskede at gå i skole og så vidt min
mor huskede, havde jeg kun 4 sygedage i de syv år
jeg gik på Vigerslev Alle Skole.

Kvinde-komsammen’er i Valby Vænge
Mor Agnes og seks andre kvinder – Viola, Dagny,
Oktavia, Ikander, fru Jørgensen og endnu en frue,
hvis navn jeg ikke husker, kom et par gange om måneden sammen hjemme hos én af dem i Valby
Vænge til kaffe, hjemmebagte kager, megen snak og
hygge. På slutningen af eftermiddagen blev de så
enige om, hvor og hvornår den næste komsammen
skulle foregå.
Min mor var en dygtig husmor, som lykkedes at
frembringe gode daglige måltider på trods af de få
penge og tage sig kærligt af os tre børn. Hun var intelligent, lånte bøger på biblioteket og læste meget.
Hun deltog to gange om ugen i sy-kurser på
Vigerslev Alle skole, hvor hun sammen med andre

Legene i kvarteret
Vores mor var for det meste hjemme, når Mogens,
Kalle og jeg kom hjem fra skole. Om eftermiddagen
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overvågede hun, at vi lavede lektier. Lige efter aftensmaden var vi ude på vejen og legede med alle
de andre unger:
- Rundbold / Langbold
- Hvem har bolden
- 2 mand frem for en enke
- Vi hinkede eller sjippede, kastede terninger,
blev dygtige til at bruge en „juju“ og snurretoppen;
eller vi legede røver og soldater, skjul, fangelej,
„land“ og mange andre leje. Vi løb kapløb, konkurrerede i højdespring, længdespring o.a. sport aktiviteter – vi løb på løbehjul, rulleskøjter og startede
med at køre på cykel som 4-5årige.
- Om vinteren, når der var frost og sne, lavede
vi lange glidebaner, løb på sneskøjter og sloges
med snebolde. Dengang fandtes der ingen biler på
vejene!!!
Når morfaren til et par af naboens børn (familien
Nemholdt) kom på besøg, var han altid ude og lege
med vejens unger. Vores unge moster og hendes forlovede var også ofte ude og lege med os på vejen.
Jeg tror, at vi unger på Castbergsvej havde en god
barndom. Vi havde også skolekammerater og venner fra nogle af de andre veje i Valby Vænge, som
var med i aktiviteterne.
Jeg har ofte observeret, læst om og tænkt over, at
børn overalt i verden leger de samme lege. Jeg tror
ikke at legene bliver eksporteret/importeret men
snarere er af naturlig oprindelse, en forekomst og
udvikling hos børn, hvor de mindre børn lærer de
mange lege fra de større børn.

Anni strikker i 1948

Anni og Mogens Andersen på deres første skoledag i 1942

Den tyske besættelse
Mørklægning, udgangsforbud om aftenen, anholdelser af politi og modstandsfolk, omdeling af illegale
blade. Vi vidste, hvilke lærere på Vigerslev Allés
Skole, der var nazister, og hvem, der var modstandsfolk. Tyskerne kom en dag for at hente to af dem.
Men de var gået under jorden. Jeg husker de tyske
soldater skubbede vores skoleinspektør ned af trapperne – vi børn blev meget bange og oprørte.
Peter, min far, var meget aktiv i Snedkernes Fagfor
ening og i modstandsbevægelsen med bl.a. uddeling
af illegale blade. Han var med til at organisere generalstrejken i 1943 mod den tyske besættelse og andet politisk arbejde. Flere af hans kammerater blev
interneret i Horserødlejren eller i Frøslevlejren og
andre fangelejre i Danmark. Mange andre blev sendt
til koncentrationslejre i Tyskland – nogle kom aldrig
tilbage.
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Vi børn var klar over, at vores forældre havde et
hemmeligt signal: når rullegardinet var nede og en
bestemt plante stod i vinduet, skulle far ikke gå ind.
Vi havde en tysk emigrant boende – en ung mor
og hendes lille datter – indtil hun kunne komme
videre til Sverige. Vi kaldte hende „tante Inger“,
men måtte ikke tale om hende.
Der boede en tysk familie, Lischke, på
Castbergsvej 10. De var venlige mennesker. Den
yngste søn, Gerhard – han var en smuk ung mand –
blev taget til den tyske hær i slutningen af krigen og
vi så ham ikke igen, men det siges, at han flygtede
fra den tyske hær.
Under generalstrejken i 1943 var vinteren meget
kold. Huset havde som de øvrige huse i Valby Vænge
næsten ingen opvarmning, og vandet frøs i rørene
og hanerne. Mine brødre Mogens og Kalle og andre
drenge fra Valby Vænge hentede daglig hver en
spand koks ved Gasværket på Retortvej. De trak dem
hjem på deres slæder.
Der var mangel på fødevarer – rationeringsmærker på sukker, kaffe, smør o.a. varer. Man byttede

nogle gang rationeringsmærker og alle drak kaffe
med „Ricks tilsætning“ eller drak erstatningskaffe.
Vi børn samlede på Ricks billeder og på Irma påklædningsdukker.
Men – dagligdagen gik videre – Mogens, Kalle og
jeg gik på Anker Johansens Danseskole i Valby –
også til danseturneringer. Jeg både dansede og
lærte akrobatik. Men der var en ordre fra den tyske
besættelsesmagt om, at vi skulle have hvide stofarmbind på, når vi gik på gaden efter solnedgang.
Der var stor arbejdsløshed dengang, men
Mogens og Kalle blev „svajere“ (bybude) efter skoletid og tjente lidt penge, som også kom familien til
gode. Jeg kørte tur med vores nabos lille pige Gerda
et par gange om ugen i barnevognen og tjente lidt
lommepenge. Jeg kunne selv betale for et par nye
sko og var meget stolt.
Børnene fortsatte med at lege på Castbergsvej og
de andre veje i Valby Vænge og voksede op.
Jeg husker, at der i svinget af vejen var en stor
mark, hvor vi også lejede og hoppede over de store
vandpytterne. Senere blev villaen "Stella Maris" byg-

Lyshøjgårdsvej, marts 1945, Nationalmuseet]
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Anni øver sig i akrobatik

get der – meget større end de andre huse på vejen.
Der kom Anne og hendes familie til at bo.

hjemme igen skar hun en revne foroven, satte en
sukkerknald i dem og gav hver af os børn en appelsin. De smagte rigtig dejligt og vi nød den søde/syrlige smag.
Om lørdagene fik vi tre børn 10 øre hver af min
far, og det var ret fantastisk, hvor meget vi kunne
købe for den tiøre enten hos købmanden eller oppe i
bagerforretningen hos Brugsen eller hos Irma. Nogle
gange købte vi lørdagsslik hos det lille ismejeri på
hjørnet at Eschrichtsvej / Mansasvej.
Jeg husker, at en mælkemand kom hver morgen
og leverede flasker med friskmalket mælk med fløde
på toppen. Han hentede samtidig flasker fra forrige
dag, som husmødrene havde gjort rene og fik så betaling én gang om ugen.

Steins Plads – Legepladsen og forretningerne
Børnene fra Valby Vænge legede meget på Steins
Plads. Der var klatrestativ, gynger, balance bom,
„springe over hesten“, stenstøtter og andre legeredskaber.
Og så var der den store købmandsforretning,
hvor man kunne købe mange varer, hvis man havde
penge. Der var også en viktualiebutik med pålæg,
salater etc. I sidebygningen var der en rigtig gammeldags rulleforretning, hvor der blev rullet sengetøj, duge, etc. Der var også en bager med godt brød
og dejlige kager samt „studenterbrød“ og andre
gode sager. Der fik min mor stegt flæskestegen til juleaften hvert år – dengang havde vi ikke gasovn
hjemme.
Jeg mindes de første appelsiner vi så. Det var hos
købmanden på Steins Plads efter krigens ophør i
Julen 1945. Min mor købte nogle af appelsinerne og

Efterkrigsårene – videre uddannelse
I 1947 begyndte min bror Mogens en fire-års uddannelse til Litograf og året efter startede Kalle (min
anden bror) sin uddannelsen til Reproduktions
fotograf.
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Efter min folkeskoleuddannelse på Vigerslev Alle
Skole begyndte jeg i 1950 at læse til den dengang
to-årige præliminiær-eksamen, som svarede til en
real-eksamen.
I 1956 afsluttede jeg min uddannelse til børnehavepædagog på Kursus for Børnehave og Fritidspæda
goger på Nøjsomhedsvej.
Mogens, Kalle og jeg boede forsat hos vores forældre på Castbergsvej under vore uddannelser. I
1958 rejste jeg til Norge, hvor jeg blev ansat som
børnehavepædagog i Lillehammer og senere i Oslo
på en institution for udviklingshæmmede børn.
I 1960 vendte jeg tilbage til mine forældres hus
på Castbergsvej 6 og arbejdede et års tid som pædagog i en børnehave. I 1961 bosatte jeg mig i Beirut,
fik job som pædagog og blev gift med den palæstinensiske journalist og forfatter, Ghassan Kanafani.

hos mig og min familie i Beirut og mine børn, og jeg
var ca. hvert andet år på sommerferie hos mine forældre i de følgende mange år. Fayez og Leila elskede
deres mormor Agnes og morfar Peter og legede sammen med de jævnaldrende børn på Castbergsvej og
på legepladsen på Steins Plads.
Agnes og Peter begyndte deres pensionistliv i
1968. Det var på høje tid, for min far var udslidt efter
de mange års fysisk arbejde som bygningssnedker.
De nød deres pensionisttilværelse både med deres
dagligdag i hjemmet samt en del kulturalle og politiske aktiviteter og rejser udenfor Danmark sammen
med venner.
Peter havde ind imellem travlt med vedligeholdelsen af deres hus – udskiftning af vinduer, reparation af tag og andet arbejde. Han hjalp også jævnligt
vores naboer Erik og Viola Sørensen i nr. 4 og
Oktavia Nielsen i nr. 8 med noget arbejde på deres
huse. Det var mest Agnes, som tog sig kærligt af
haven, og som på sin cykel gjorde de fleste indkøb.

Sommerbesøg i mit barndomshjem i Valby
Vænge
I de følgende år kom jeg mange gange på sommer
ferie i mit barndomshjem – første gang i juli 1964
sammen med min mand og vores første barn,
2-årige Fayez og i 1967 med Fayez og hans lillesøster Leila. I mellemtiden kom mine forældre på ferie

Agnes og Peter Høvers alderdom i hjemmet
på Castbergsvej
I sommeren 1985 blev vores kære far Peter alvorlig
syg, og blev opereret på Hvidovre Hospital. Efter et

Steins Plads i 1950’erne. Foto venligst udlånt af Ulla Maigaard
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Kalles fotografi
af Mogens ved
staffeliet

længere ophold på hospitalet fik Peter og Agnes tilbudt et ophold på et rekreationshjem /sygehotel i
Skodsborg nord for København, da de ikke længere
kunne klare sig selv hjemme. Derefter fik de en god
plejebolig med stue, soveværelse, køkken og badeværelse, hvor de blev tilfredse med at bo. I 1986
døde Peter og blev efter eget ønske begravet på de
ukendtes gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Mor
Agnes levede videre i tre år efter, og vores bror

Mogens besøgte hende et par gange i ugen. Kalle var
bosat i Svendborg og besøgte hende regelmæssigt,
men hun savnede Peter og deres hjem på Castbergs
vej. Det var i mellemtiden blevet lejet ud til nogle
gode yngre venner, Lole og Klaus. Agnes besøgte
dem nogle gange og var glad for at „være hjemme“
i de korte stunder. I 1987 /1988 boede jeg i Køben
havn og besøgte vores kære mor flere gange i ugen.
Hun blev næsten 88 år, da hun i maj 1989 sov stille
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ind, mens vores bror Kalle sad hos hende og afspillede et bånd med sange og musik, som hun og Peter
elskede at lytte til.

Ja, vi oplevede et rigtig godt naboskab med de
fleste beboere i både de gode og i de vanskelige
tider. Under den tyske besættelse holdt vi sammen
og der blev udvist stor solidaritet.
I dag genoplever jeg min egen barndom, når jeg
ser og hører børnene på vejen lege mange af de
samme lege, som vi legede, da vi var børn for 70 til
75 år siden.

Overtagelse af Agnes og Peter Høvers hus
I 1990 overtog jeg efter aftale med mine brødre
Mogens og Kalle vores barndomshjem. Det har
været rigtig godt for mig og mine to børn – også for
mine brødre samt deres børn, som kan fortsætte
med at besøge deres barndomshjem.
Efter at Viola og Erik Sørensen – vore forældres
elskede naboer på Castbergsvej 4 – flyttede på plejehjem, ønskede de, at min søn ville købe deres hus,
da de ikke selv havde børn. Han købte huset i år
2000 og det glædede dem meget for som de sagde
dengang: „så bliver vores hus i familien.“
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Mogens, Kalle og Anni til 100-års jubilæumsfest 1. september 2017
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