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Innledning

Høyenhallparken (nedre park – se historikk) er en av to
grønne lunger på Høyenhall. Parken brukes nesten daglig

av beboerne i området, og denne rapporten ønsker å dokumen-
tere noe av denne bruken.
Rapporten er utarbeidet av arrangørene av Rock Høyenhall

– en gratis konsert for beboerne i området.

Historikk

Industrimannen Peter Wessel Wind Kildal er opphavet til Kil-dals vei (1917) og Kildals have som Høyenhallparken er en
del av. Kildal bodde på Høyenhall om somrene, og i «Nedre
Park» står fortsatt noen av lindetrærne som omkranset Kildals
musikkpaviljong. Det er derfor ikke første gang det ble av-
holddt konsert i Høyenhallparken – men muligens en av de før-
ste av litt størrelse siden 1880 eller så.
P.W.W. Kildals slekt stammet fra Hægeland kommune i

Vest-Agder, men Kildal selv ble født i Borgund på Sunnmøre
27. november i 1814. Som ung ble Kildal sendt til Christiania
for å gå i handelslære hos Chr. Benneche som drev kolonial og
vinhandel i Grensen.

Allerede i 1842 startet Kildal egen forretning innen samme
bransje som kjøpmann Benneche. Handelsvirksomheten vokste
og Kildal kjøpte flere eiendommer – blant annet det som i dag
er Høyenhall. Her anla han en stor frukthage på rundt 200 mål
som den gang var den største i landet. Gartnerstua finnes fort-
satt som Steinborgveien 2 og lekehuset til Kildals døtre står i
Kildals vei 18.
I området ved Østensjøbekken – som den gang het Buske-

rudbekken – hadde Kildal diverse bedrifter; brisselmølle (pro-
duksjon av fargestoffer), kalkfabrikk, krittmølle og
mineralvannsfabrikk. Lenger nede ved Bryn hadde han også en
sjokoladefabrikk, og Kildal regnes også som grunnleggeren av
Lilleborg Fabrikker.
P.W.W. Kildal døde 22. mars 1882 og over 2000 personer

fulgte ham til graven på Vår Frelsers Gravlund.
I dag kalles øvre park for Andedammen. Høyenhall Vels hus

ligger også i denne parken med adresse Drivhusveien 2. Nedre
park kalles i dag Høyenhallparken, og det er bruken av denne
delen som dokumenteres i det følgende.

Bruk av parken

Det har etter hvert blitt flere faste arrangementer i løpet av
året med Høyenhallparken som arena:

� Skøytekarneval
� St.Hans-feiring
� Rock Høyenhall
� Høyenhallekene
� Fakkeltog nyttårsaften

Skøytekarneval
Hver vinter sprøytes hovedområdet av parken med vann av lo-
kale ildsjeler, og folk fra fjern og nær benytter skøyteisen – til
alle døgnets tider. Skøytekarnevalet arrangeres av Høyenhall
barn og unge – en frittstående organisasjon hvis formål er å
lage positive aktiviteter for barn og unge i nærområdet. Høyen-
hall barn og unge har bestått i cirka fem år.
Skøytekarnevalet går som oftest av stabelen i begynnelsen

av februar, og snittoppslutningen ligger på rundt 250 med smått
og stort.

Organisasjonen samarbeider også med Høyenhall skole, og
det er skolens 9.-klasser som står for servering av kaffe og va-
fler. Overskuddet går til klassens skoletur.

Peter Wessel Wind Kildal (1814-1882).



St.Hans-feiring

St.Hans-feiringen arrangeres av Høyenhall Vel. Det organiserte
tilbudet er musikk og utlodning, mens de som deltar selv med-
bringer grillutstyr og mat. I 2010 var det anslagsvis 400 perso-
ner til stede den 23. juni.

Rock Høyenhall

Rock Høyenhall – et fem timer langt gratisarrangement som
viste bredden av lokalt musikkliv – ble arrangert for første gang
i 28. august 2010. Arrangementet kom i stand etter lokalt initia-
tiv fra Jan Amundsen i samarbeid med andre lokale ildsjeler og
organisasjoner som Bydel Østensjø, Sector Media (lyd & lys),
Omsorgsbygg Oslo KF, Hafslund Nett, d'light (scenetak), Høy-
enhall skole (scene), Høyenhall Vel, Høyenhall skolekorps (salg

av mat og drikke) og gode hjelpere fra Høyenhall (lemp og
rigg).
Alle arbeidet gratis. Heller ikke artistene; 11 lokale band og

artister, fikk honorar. Budsjettet på i underkant av NOK 15.000
gikk til leie av scenerigg, nødvendig teknisk utstyr, reparasjon
av toalett i barneparken samt mat og drikke til artistene. Lyd-

og lysrigg samt teknisk assistanse ble utlånt gratis av Sector
Media ANS som holder til i nabolaget til parken.

Selv om værgudene ikke helt var på arrangementets side, var
300 til 400 personer innom parken de fem timene konserten varte.

Høyenhallekene

Høyenhallekene har blitt arrangert de siste fem årene og går av
stabelen den siste søndagen i august. Bak arrangementet står
Høyenhall barn og unge og arrangementet retter seg mot den
yngre garde med foreldre og søsken. I 2010 deltok rundt 130
«aktive utøvere», mens totalantallet besøkende på arrangemen-
tet var nærmere 500.



Fakkeltog nyttårsaften

Fakkeltoget nyttårsaften som også er i regi av Høyenhall Barn
og unge, har vært arrangert siden 2006. Arrangementet starter
ved velhuset i Drivhusveien og ender i parken der det hele av-
sluttes med fyrverkeri. Arrangementet har etter hvert blitt en år-
viss tradisjon for de som bor i området, og i 2010 deltok
anslagsvis 350-400 personer med smått og stort.
Niendeklassene ved Høyenhall Skole står for salget av fa-

kler, og overskuddet går til skoletur.

Annen bruk av parken
Som nevnt blir det meste av hovedarealet i parken sprøytet hver
vinter. Med god skøyteis er Høyenhallparken et yndet møte-
plass for personer i alle aldere. Særlig i helgene er tilstrøm-
ningen stor, men også på ettermiddag og kveldstid er det mange
som bruker parken. Parken er utstyr med to ishockeymål, og
disse benyttes både av «amatører» og de som spiller ishockey i
Manglerud Star. En liten sjekk i januar 2011 viser at isen benyt-
tes så å si hver eneste dag.
I juni er parken opptatt de fleste ettermiddager/kvelder i for-

bindelse med skoleavslutninger (se brev fra rektor Harald Nico-
lai Tostrup Aas ved Høyenhall Skole). Nærmere 30 klasser på
skolen trenger litt plass når skoleavslutningene står for døren,
og det kan være flere arrangementer parallelt både i øvre og
nedre park. Høyenhall Skole har ikke egnede uteområder for
slike arrangementer.
Fotballen står sterkt på Høyenhall, og med to mål i parken

brukes området flittig. Det kun er skikkelige regnværsdager
som hindrer ballspill i parken. Med andre ord: Parken benyttes
hver dag.

Barnehagene
Høyenhall og Manglerud har 14 barnehager i «gåavstand» fra
Høyenhallparken. I tillegg ligger det tre barnehager i Nord-
strand bydel som også er i nærområdet. Lekeapparater og sand-
kasse er et godt trekkplaster, og parken benyttes svært jevnlig –
også av barnehagene som er litt unna – for eksempel Treske-
veien. Denne bruken er delvis dokumentert gjennom en e-post-
undersøkelse (se svarbrev).
I tillegg til barnehagene benyttes parken også av dagmam-

maer og andre som passer barn på dagtid.

Et sted for lokalbefolkningen

Høyenhallparken er en naturlig gjennomfartsåre – både for
skoleelever, voksne som skal på arbeid og andre. I forbin-

delse med Rock Høyenhall/Høyenhallekene ble et par parkben-
ker flyttet fra barneparken og opp på platået. Dette resulterte i
at lokalbefolkningen benyttet benkene både til avislesing og
hyggelig passiar høsten 2010.

Nabolaget

Ofte klages det på støy og annen aktivitet fra dem som bor
rundt et parkområde. Når det gjelder Høyenhallparken er

det stikk motsatt. Som eksempel ble Rock Høyenhall – som
ikke gikk helt lydløst for seg – ønsket velkommen av naboene,
og den eldste er 84 år gammel!

Konklusjon

Når en summerer bruken av Høyenhallparken, må konklu-
sjonen bli at dette grøntområdet er en levende oase både

for nærområdet og skoler, barnehager og andre institusjoner i
bydelen.
Det er et sterkt ønske fra mange at parken fortsatt skal være

et levende knutepunkt for positive opplevelser både for barn,
unge og voksne. Samtidig er det et ønske at en kan ha mulighet
for å benytte toalett i parken – noe som viste seg mulig i forbin-
delse med Rock Høyenhall da Omsorgsbygg Oslo KF velvil-
ligst bidro til «gjenåpning» av barneparken. Toalettet – og huset
ellers – trenger en smule oppgradering (toalettet på grunn av
frostskader), men dette er noe som må kunne skje i samarbeid
mellom bydelen, velforeningen og andre ildsjeler.
Det er også ønskelig å oppgradere det elektriske anlegget i

barneparken slik at en både har strøm til arrangementer som
Rock Høyenhall og andre arrangementer som Skøytekarneval,
St.Hans-feiringen og Høyenhallekene, der en trenger strøm til
høyttaleranlegg, vaffelsteking og annet.

Datoer 2011
� Skøytekarneval 12. februar
� St.Hans-feiring 23. juni
� Rock Høyenhall 27. august
� Høyenhallekene 28. august
� Fakkeltog nyttårsaften 31. desember

Vedlegg
Dokumentasjon på bruk – brev fra brukere
Oversikt over barnehager i området




