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Enigma – Museum for Post, Tele og Kommunikation 

Ombygning og renovering af den gamle postcentral på Øster alle 1, Kbh. Ø. 

ÉT RUM, DER SAMLER MANGE FUNKTIONER 

Det tidligere Post og Tele Museum er flyttet fra 
Købmagergade til Øster Alle 1, ved Trianglen på Østerbro.  

I den sammenhæng omtænker museets dets aktiviteter og 
strategi, og har fået nyt navn: ENIGMA Museum for Post, 
Tele og Kommunikation.  
 
Bertelsen & Scheving Arkitekter skal gennem de næste år 
være med til at ombygge stedet til et nyt og samlet 
museum med en stærk forbindelse til Fælledparken og 
Trianglen. PWJ og rådgiver teamet har ved årsskiftet 
afsluttet Første fase af ombygningen og det nye Enigma 
Torv er nu ombygget og i brug.  
 
 

 

Enigma Torv rummer Meyers Kantina, cafe, posthus, scene, 
turistinformation, borgerservice og et designmarked.  

Dermed er mange funktioner blevet koblet sammen og danner 
rammen om Torvet, hvor også Museet skal afholde 
arrangementer og events. 

  

Arkitekt Bertelsen & Scheving arkitekter 

 Nikolaj F. Thomsen (nu WERK) 

Hvor: Øster alle 1, kbh. Ø 

Hvornår: Nov. 2016 – Dec. 2016 

Program:  

Areal: 500 m2 

Entreprise: 9 mio. kr.  

sum 

Type: Renovering og ombygning 

Status: Afsluttet 

BNI karakter: Ikke ført på sagen 

Entreprise-: Hovedentreprise 

form  

WWW.: http://bsarkitekter.dk/ombygget-enigma-

torv-byder-velkommen/  
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Efter at have vundet opgaven med at ombygge første 
etape af Enigma – Museum for Post, Tele og 
Kommunikation lå opgaven klar, komplet ombygning af 
lige knap 500 m2 rå og gammel post lokaler, til et 
funklende, levende og anderledes museum, og gør det 
på 3 måneder. 

Med endnu et godt samarbejde med Bertelsen & 
Scheving arkitekter, Strunge Jensen ingeniører, Jørgen 
Nielsen ingeniører og Bygherren Jane Sandberg, samt P. 
Winther Jespersens gode samarbejdspartnere, lykkedes 
at nå i hus til årsskiftet. 

 
 

 
Resultatet taler for sig selv, og alle fra den enkelte håndværker til bygherre, som den enkelte gæst der alene kommer for 
at klare helt almindelige post opgaver, til børnene der nyder at boltre sig i museets familievenlige indretning, er alle enige 
om at disse rammer som ombygningen har skabt, ganske enkelt er noget unikt. 

Tag ned og se stedet – send en pakke, drik en kop kaffe eller se 
tingene i på designmarkedet. 


