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Innledning	 

Prospektet presenterer status og planer for utvikling og drift av Posebyhaven. 

Foreningen Posebyen ble stiftet høsten 2013, med visjon om å utvikle, vitalisere og tilgjengeliggjøre gamlebyen i 

Kristiansand. Posebyhaven ble identifisert som en unikt egnet sted å starte arbeidet med kulturbasert næring og 

aktiviteter, samt at område trengte et kraftig løft. 1. mars 2018 fikk vi hånd om fem bygninger og en stor bakgårdspark.  

Posebyhaven består av Kronprinsens gate 57 og Kristian IVs gate 81, 83 og 85, samt et bakgårdsbygg. Vegg-i-vegg ligger 

Bentsens Hus og hage, «Agder Kulturhistoriske senter», som Foreningen driver sammen med 5 andre brukerorganisasjoner 

og konferansesenteret Aabels Hus og Ekserserhuset og bakgård, som Posebyhaven ses i sammenheng med.  

Bystyret vedtok å leie ut Posebyhaven til Foreningen Posebyen for kr 1 per bygg per år, for utvikling av kulturbasert næring 

og offentlig tilgjengelige tilbud og aktiviteter. Hvis prøveperioden på 3 år går bra, kan avtalen forlenges i 30 år. 

Prøveperioden er nå bestått og vi forhandler om ny avtale samt opsjon på oppkjøp.  

Foreningens heleide aksjeselskap (Posebyhaven AS) er ansvarlig for forvaltning innenfor rammer gitt av foreningens eiere. 

Foreningen bidrar med medlemskontigent, kontakter og frivillig innsats.  

Posebyhaven bestod av verneverdige hus med behov for rehabilitering etter år med uviss fremtid og sviktende vedlikehold. 

Vi startet med det mest kritiske og sørget for å sette i stand Bygg og bakgård, som vi leier ut til bakeri, interiørbutikker og 

keramisk verksted. Kafeen er i en periode drevet av både foreningen og AS, men skal videreutvikles til profesjonell drift. 

Posebyhaven utvikles etter et helhetlig konsept, felles profil og kjernetid.  

Med denne brosjyren håper vi å engasjere bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner til å være med i prosjektet og løfte 

området, som startpunkt for utvikling, vitalisering og tilgjengeliggjøring av Kristiansands gamleby.  

Kristiansand, 1. januar 2022 
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Organisering	 

Foreningen	Posebyen	 

Foreningen	Posebyen	består	per	desember	2021	av	110	medlemmer.	Nå	som	Posebyhaven	materialiserer	seg	og	vi	

skal	merkevarebygge	og	markedsføre	–	håper	vi	på	langt	flere	medlemmer	og	bidragsytere.	Foreningen	Posebyen	tok	

på	seg	oppgaven	med	å	sette	i	stand	og	skape	kvalitet	og	liv	i	en	strategisk	del	av	Posebyens	eldre	bygningsmasse.	

Foreningens	medlemmer	har	nå	utført	denne	oppgaven.	For	profesjonell	forretningsdrift,	er	ansvaret	for	istandsetting	

og	drift	nå	plassert	i	vårt	heleide	aksjeselskap	Posebyhaven	AS.		Valgkomiteen	til	Posebyhaven	AS	foreslår	nå	

kandidater	med	næringsfaglig	og	prosjektkompetanse	inn	i	styret.	 

	



Posebyhaven	AS	 

Posebyhaven	AS	er	kommunens	kontraktspartner	vedrørende	leie	av	eiendommene	i	Posebyhaven.	Styret	i	

Foreningen	Posebyen	utgjorde	tidligere	styret	i	aksjeselskapet.	Nå	er	disse	to	separate	styrer.	Selskapet	har	ingen	

ansatte	og	arbeid	utføres	på	dugnad,	inntil	styret	finner	det	økonomisk	forsvarlig	og	hensiktsmessig	å	lønne	ansatte.	

En	fordel	med	aksjeselskap	er	at	vi	kan	oppnå	mva-refusjon	på	innkjøp	av	materialer	og	tjenester.	Virksomhetene	i	

som	etableres	i	Posebyhaven	må	drives	profesjonelt	og	forretningsmessig	i	alle	bygg	for	å	lykkes	med	å	skape	en	

bærekraftig	kulturarena	og	sikre	kvalitet.	 

Posebyhaven	 

Posebyhaven	utformes	til	å	være	en	helårs	kulturnæringsdestinasjon	i	Agder	og	spydspiss	for	å	utvikle	gamlebyen.	

 

Fig.	Utviklingen	av	Posebyhaven	skjer	gradvis	i	samarbeid	med	næringsaktører	og	sponsorer.	                     3  

Overordnet	driftskonsept	 
Posebyhaven	utvikles	slik	at	arealet	brukes	som	en	enhetlig	unik	kulturnæringsdestinasjon	og	arena.	Husene	

tilrettelegges	gitte	funksjoner	inndelt	innen	Mat	&	drikke,	Håndverk	&	design	og	Arrangement	&	Events.	 

Byggene,	leies	ut	til	profesjonelle	nærings-	og	håndverksaktører	«TEAM	Posebyhaven»	som	understøtter	byggenes	

funksjoner	og	prosjektets	målsetting.	«TEAM	Posebyhaven»	gir	på	den	måten	liv	og	kvalitet	i	dette	hjørnet	av	

Kvadraturen.	Besøkende	skal	får	nærhet	til	håndverkere,	håndverksprosesser	og	produkt.	 

Posebyhaven	AS	og	«TEAM	Posebyhaven»,	i	samarbeid	med	Foreningen	Posebyen,	står	for	ulike	årlige	arrangement	

(årshjul)	og	utleie	til	ulike	event-	og	arrangement	aktører.		

 



Arena	for	event	og	arrangementer	 

Posebyhaven	er	en	unik	arena	hvor	aktørene	kan	tilby	forskjellige	typer	kurs	og	arrangementer	–	året	gjennom.	Det	er	

bla	gjennomført	Jul	i	Posebyen	2018,	2019,	2020	og	2021.		 

Årshjul	i	Posebyhaven	 

VÅRSESONG:	17	MAI	Folkefest	

SOMMERSESONG:	POSEBYHAVEN	UNPLUGGED	(Intimkonserter	med	egen	ansvarlig	aktør)		

HØSTSESONG:	Høsttakkefest		

VINTERSESONG:	JUL	I	POSEBYHAVEN	Gjennomføres	som	et	åpent	julemarked.	Stands	og	åpne	butikker.	 

TILLEGG:	

Kafe,	restaurant,	bakeri,	butikker	og	verksteder	skal	ha	felles	åpningstider.		

Muligheter	for	lukkede	selskaper	på	kveldstid,	konferanser	og	kurs		
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Fig. Posebyhaven:  

2 – 4 BYGG TIL MAT: (Grønt og blått) 

• Restaurant med vinkjeller og industrikjøkken i glass (Mulig utvidelse) 

• Bakeri og delikatessebutikk og vinterhagekafe i glass (Mulig utvidelse) 

3 BYGG TIL DESIGN, KUNST OG HÅNDVERK:  

• Posebyhaven Bakgårdshus: Interiør og planteutsalg 

• Design & håndverk butikk i 81 

• Flerbruks Verksted i 83, i dag Keramisk verksted 

BAKGÅRD:  

• 3 Hovedinnganger  

• 2 tilganger  
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Identitet	 

Vi ønsker å trekke til oss barnefamilier og unge voksne som kjernekunder, selv om Posebyhaven utvikles for alle. For å være 

unike, bærekraftige, trekke kjernegruppa og folk i alle aldre, har vi valgt en profil som er trendy og samtidig klassisk. Den 

landlige og unike Posebyen skal møte den røffere industrielle og urbane profilen. Identiteten i arkitektur og utforming vil 

også gjenspeiles i næringene i Posebyhaven.  

 

Fig. Det unike og landlige ved Posebyen møter det urbane, industrielle Nordiske 

Bakgårdsparken	 

Bakgården er en arena som sammen med bygningene rundt danner en ramme for eventer og arrangementer. Det etableres 

stemningsfulle oppholds- og aktivitetssoner med stemningsbelysning for å skape trivelig atmosfære året rundt. Deler av 

bakgården vil bli belagt med belegningsstein, betong eller skiferheller for å få en mest mulig brukervennlig løsning.  

Hovedgrep – sonedelinger 

Den store bakgården er tenkt inndelt i flere mindre soner som inviterer til å sitte ned eller delta i forskjellige aktiviteter. 

Flere intime sittegrupper og soner vil gjøre at bakgården oppleves mer innholdsrik og spennende.  

Publikumsflyt  

Hovedporten til bakgårdsparken ligger mot øst. For å øke Posebyhavens ”ansikt utad” og lage en enda mer inviterende 

fasade mot gateplan, har vi reetablert et portrom mot sør som eksisterte før og åpnet mot den historiske hagen i Bentsens 

hus. Det skal også bli mulig å vandre ”diagonalt” gjennom hele kvartalet til den åpne plassen bak Ekserserhuset for å øke 

opplevelsen av innhold. Posebyhaven skal være helårs åpen med faste åpningstider og vokse sammen med omgivelsene, 

men ha sin egen hetlige identitet og profil: Landlige Posebyen møter urbane Norden.  

Landlige Posebyen – Urbane Norden
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Fig. Skisse av bakgård sett i sammenheng med byggene. 

 

Fig. Vinterhagekafe med bakerovn.  
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Markeds- og teltplass 

Sentralt i bakgården etableres det en åpen plass på 6 x 18 meter som får ferdige forankringsmuligheter for telt av 

tilsvarende størrelse. Dette vil gi mulighet for overbygd areal for markedsaktiviteter og oppdekking for servering av større 

grupper, eksempelvis lunsjarrangement for byens befolkning på 17. Mai og private arrangement som brylluper og 

konfirmasjon.  

Vinterhagekafe med bakerovn 

På solsiden i bakgården ønsker vi å bygge en større vinterhagekafe i industriell glass, tilknyttet Kronprinsensgate 57 (se eget 

avsnitt). 

 

Fig. Bakgården skal være rom for rekreasjon og sanseopplevelser.  
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Bruk	av	hvert	hus	 

Kristian	IVs	gate	85	
RESTAURANT	MED	VINKJELLER 

Bygget skal brukes til både restaurant med vinkjeller med utsalg og leies ut til profesjonell næringsaktør. Vi etablerer 

kjøkkenfasiliteter i byggets nordvestlige del og kombinerer dette med et tilbygg med kjeller som kobles sammen med 

eksisterende kjeller på huset. Dette gir mulighet for en tøff vinkjeller. Tilbygget er tenkt bygd i samme materiale som 

vinterhagekafeen i industriglass og være transparent.  

Kvartal FEM



Bespisningsdelen i restauranten skal strekke seg fra døren på hjørnet, langs Kristian IVs gate. Restauranten har 2 

inngangsdører fra Kristian IV gate. Mot bakgården ser vi for oss et utbygg med industrikjøkken. Det kan også etableres stor 

glassfasade med egen uteserveringsdel for restauranten.  

I andre etasje, finnes det flere romslige rom med god takhøyde som kan åpnes for bespisning og møterom, gjerne i en 

mesanin eller at hele etasjen brukes til økt takhøyde. 

Restauranten kan kobles til fasiliteter solrik utespisested i bakgården og ut mot gata.  

 

Fig. For gode opplevelser med kortreist mat. 
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Kronprinsensgate	57	BAKERI	OG	DELIKATESSEBUTIKK	 

Vi har tilrettelegge huset for bakeri, delikatessebutikk og mat,- og drikke produksjonslokaler. 

Næringsaktøren kan holde kurs bla tilknyttet bakerovnen og etterhvert bruke Vinterhavekafeen vi ønsker å etablere med 

tilknyttet bygget.  

Huset har en flott hvitkalket kjeller med metertykke murer som kan brukes til lager, mikrodyrking oa.  

 



 

Fig. Fersk bakst hver dag.  
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POSEBYHAVEN	BAKGÅRDSBYGG 

Bakgårdshuset er utarbeidet for å brukes til interiørbutikk med hems til kurs oa. En mulig utvikling er en alkove med 

smijernsgelender i 2 etg, med toalettfasiliteter under. Døra til alkoven blir i så tilfelle en del av en bred glassflate.  

 

Fig. Inspirasjonsbilde fra Kolonihagen Frogner. 

Kristian	IVs	gate	81	DESIGN	&	HÅNDVERKSBUTIKK		

Bygget utvikles til design og interiørbutikk i 1 etasje og design-, kunst- og håndtverksproduksjon til butikkene i 2 etasje. 

Deler av fasaden kan åpnes med skyvedørsfelt i glass mot bakgården slik at det skapes kontakt mellom inne og utearealet.  

Kristian	IVs	gate	83	FLERBRUKSVERKSTED	 

Bygget er utviklet som flerbruksverksted, bla til keramikk, glassblåsing oa. Deler av fasaden kan åpnes med skyvedørsfelt i 

glass mot bakgården slik at det skapes kontakt mellom inne og utearealet. Vi har åpnet portrommet i 83 bygget mot 



Kristian Ivs gate for å åpne Posebyhaven ytterligere fra gateplan med en mer inviterende og variert fasade. Her kan vi også 

lage en glassflate hvor besøkende kan få kontakt med håndverksprodusenter, håndverkere og produkt.  

Fasaden mot gaten er restaurert og pusset opp og vinduene er byttet ut for å passe med bebyggelsen.  
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Fig. Inspirasjonsbilder Keramikk.  

Prosjektet	Posebyhaven 

Prosjektet Posebyhaven er en dugnad for alle som ønsker å utvikle, attraksjonsbygge, vitalisere og tilgjengeliggjøre 

gamlebyen i Kristiansand.  

Frivilligheten har eid og drevet prosjektet til nå. Styret i Posebyhaven AS blir nå profesjonalisert. De har nå et ansvar for 

både å legge til rette for at de håndplukkede leieaktørene «Team Posebyen» får vokse å bli sterke for bærekraftig drift samt 

å få inn midler til å ferdigstille prosjektet i tråd med foreningens visjon og målsetting. Vi har bestått 3 års prøveperiode og 

forhandler nå med kommunen om ny og forbedret kontrakt med opsjon på oppkjøp.  

Prosjektet vil fremdeles være avhengige av solide støttespillere især bedrifter som har kompetanse eller produkter å bidra 

med. Samarbeidspartnere vil få en solid profilering knyttet til prosjektet og mulighet til å bruke Posebyhaven som en 

representasjonsarena for virksomheten sin i forskjellige sammenhenger. Vi tilbyr samarbeidsavtaler som konkretiserer en 

vinn/vinn pakke for dem som blir med oss på veien.  

Hilsen alle oss i Foreningen Posebyen  



 

 


