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Forandring er et evigt vilkår på ENIGMA. 2017 var ingen 
undtagelse. Den 6. januar slog vi dørene op for første om-
bygningsetape af det, der ender med at blive Danmarks første 
museum for kommunikation. 500 ombyggede m2 stod klar 
til at tage imod publikum. ENIGMA Torvet har vi kaldt vores 
første ombyggede arealer. Her møder publikum et pulserende 
posthus, vores dejlige café Kantina, museumsbutikken og 
ikke mindst museet som byder sig til med udstillingsmontrer, 
skiftende udstillinger, debatarrangementer, foredrag og talks. 
For nu blot at fremhæve lidt af, hvad årets program har budt 
på.

ENIGMAs helt store udfordring er selvfølgelig at skabe et 
bæredygtigt økonomisk grundlag for museets videre færd. 
Gennem flere end 20 år har de to stiftervirksomheder TDC 
Group A/S og Post Nord ydet et substantielt driftstilskud som 
har gjort museumsdriften mulig. Men med udflytningen fra 
Købmagergade og gentænkningen af museets virkeområ-
de som blev udvidet fra post og telefoni til også at omfatte 
kommunikation, indvarsles en ny virkelighed, hvor museet i 
altovervejende grad skal kunne skabe sin egen økonomi. Det 
er vi godt i gang med i vores nye rammer, og vi håber meget, 
at 2018 bliver året, hvor det lykkes at rejse finansiering til at 
igangsætte de resterende ombygningsfaser. Så får vi nemlig 
plads til det længe savnede børneområde, hvor børn kan lære 
at begå sig i en global verden fuld af kommunikation. Og vi 
kan endelig få mulighed for at igen at vise et udvalg af muse-
ets vidunderlige samling af genstande som fortæller historien 
om kommunikation i Danmark, fra juleaftensdag 1624, hvor 
Christian IV dikterede den første postforordning og på den 
vis bandt landet sammen gennem omdelt post. Endelig kan vi 

skabe en tættere forbindelse til vores nabo Fælledparken, hvor 
vi vil kunne lave en udendørs afdeling af vores cafe.

De erfaringer som er høstet i 2017 bekræfter os i, at vi er 
på rette vej. Rigtig mange mennesker oplever det felt, som 
ENIGMA belyser som nødvendigt for, at vi som samfund 
kan fungere og at vi alle formår at ruste os til at være kritiske 
kommunikatører og besidde værktøjer til at manøvrere i en 
verden fyldt med kommunikation. Emner som digital dannel-
se, cybersikkerhed, overvågning, fake news og nye teknolo-
gier fylder selvsagt i de flestes hverdag. Ingen kan sige sig fri 
fra at være berørt af de næsten ubegribelige forandringer, som 
vores måde at kommunikere med hinanden på er underlagt i 
disse år. På ENIGMA forsøger vi gennem alle vores akti-
viteter at invitere til refleksion, kritisk stillingtagen og ikke 
mindst til samtale om disse emner. Gang på gang i året der er 
gået, har mennesker bænket sig ved Kantinas langborde og 
talt om, hvordan disse forandringer påvirker vores hverdag. 
Ofte hjulpet på vej af vores samtalemenuer, vores formidling 
ved bordene eller fordi de har talt med en af vores medarbej-
dere. Det arbejde glæder vi os meget til at fortsætte i 2018, 
ikke mindst i samarbejde med de mange, mange partnere, 
som vi har etableret relationer til det seneste år. 

For alle os, som arbejder på ENIGMA er det en daglig udfor-
dring at tage vores egen medicin, forstået på den måde, at vi 
stræber efter at invitere til samtaler og dialog. For kun i mødet 
med andre brydes meninger og nye forståelser opstår. Og vi 
kan ikke skabe et meningsfyldt museum for kommunikation 
uden selv at indgå i dialog. Så velkommen på ENIGMA.  
VI glæder os til at tale med jer.

Jane Sandberg
Museumsdirektør
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ENIGMA er et moderne museum, der tænker 
udefra ind, som har fokus på brugerne, og ikke 
er bange for også at tænke forretning. Med Jane 
Sandberg ved roret, er man på kort tid lykkes med 
at gøre museet til en central aktør i samfunds-
debatten, hvilket gør museet relevant – ikke blot 
for den kulturinteresserede - men også for den 
samfundsinteresserede. Det er vel at mærke i en 
tid, hvor museet står uden udstillinger pga. om-
bygning! Det er en bedrift, og jeg spår, at ENIGMA 
i fremtiden kommer til at sætte nye standarder 
inden for museumsverden.

– Lasse Marker,  
Rasmussen & Marker – Kulturlivets rådgivere 

KOMMUNIKATION
ENIGMA har de sidste to år opbygget en stærk position 
som ekspertkilde for de danske medier. I 2017 var museets 
faglige personale særdeles aktive i den offentlige debat om 
så forskellige emner som overvågning, fake news, fremtidens 
museumslandskab og selvfølgelig med viden om kommuni-
kationens historie i Danmark fra 1624, hvor vi fik den første 
statslige postforordning. Vores strategi er at forvalte vores 
viden proaktivt, og vi versionerer altid vores forskningsre-
sultater til såvel forskningspublikationer som bredere medier. 
Vi har etableret faste samarbejder med danske medier, som 
bringer nyt fra forskningen og sikrer en bred udbredelse af 
ENIGMAs viden. Vi har desuden vores egen blog, hvor vi 
løbende publicerer historier fra museets samlinger og ny 
viden fra museets forskningsenhed. Museets sociale medier er 
flittigt besøgt, og mange forskellige debatter om ENIGMAs 
virkefelt får udtryk via disse kanaler.

Enigma peger hen mod en  
ny måde at være museum på.

Museer har det helt særlige privilegium at kunne 
koncentrere sig om betydningsfulde forandringer 
for individ og samfund, og det oven i købet med 
afsæt i en temmelig høj troværdighed som institu-
tion. Det er en gave i en tid, der er præget af frygt 
for Fake News, søgen efter værdier og fællesska-
ber. Alligevel er der alt for få, som har lavet den 
analyse og set den mulighed. Enigma indtager en 
særlig position i Museumsdanmark ved at udnytte 
sin egen transformation til at nydefinere og udvide 
museumsbegrebet til inspiration for kolleger lan-
det over; i hvert fald for mig! Enigma er en daglig 
påmindelse om, at et museum lige så meget skal 
være en aktør, der perspektiverer og rammesætter 
væsentlige debatter, som et hus med formidling og 
forskningspublikationer.

– Peter Thor Andersen,  
Adm. dir., Øhavsmuseet Faaborg
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UDSTILLINGER
- ET ÅR MED ET MUSEUM UDEN TING

Da vi åbnede i januar 2017 var det med en vis spænding, for 
vi var jo stadig ikke det, som de fleste forstår ved et museum. 
Vi havde (og har) endnu ingen udstillinger at åbne til; ingen 
museumsgenstande i montrer og på piedestaler; ingen kusto-
der til at kontrollere billetterne, som heller ikke eksisterede.

Men vi havde (og har) en café, en butik, et levende posthus 
og en masse plads. Og med det har vi rum for at være muse-
um på 100 andre måder end måden man normalt er museum 
på. Når vi bladrer gennem kalenderen finder vi rundt regnet 
100 små og store arrangementer i vores nye hus gennem det 
forgangne år. Fra programmering for piger og langsbords-
middage med østerbroborgere til debat for sølvpapirshattene, 
foredrag for filatelisterne og brevskrivning for alle.

Vores minimalistiske tilværelse i museet uden ting har givet 
os tid til at tænke nærmere over, hvad det er at være et mu-
seum, og hvad vi handler om. For skal man have ting for at 
være et museum? Vi kalder os for et kommunikationsmuse-
um. Det vil sige, at vi beskæftiger os med de medier vi bru-
ger, når vi kommunikerer. Både historisk fra da brevet var det 
bærende medie og til i dag hvor en uendelig række af medier 
med alle mulige formål og funktioner samles i telefonerne i 
vores lommer. Men medier er ikke bare apparater til at tale 
igennem. De er også de institutioner der har skabt dem, det 
samfund de indgår i, og de mennesker som bruger dem. 

Da ENIGMA i 1996 kom til verden – dengang med ”Post 
& Tele Museum” på dåbsattesten – var det et museum skabt 
af to store samfundsinstitutioner: Det danske postvæsen, 
Postdanmark, og landets dengang eneste televirksomhed, 
Teledanmark. I dag hedder de PostNord og TDC og er fortsat 
museets stiftere og økonomiske grundlag, men sammen med 

samfundet har institutionerne udviklet sig. Postdanmark er 
ikke længere de eneste der bringer pakker ud til jul, og vi 
bestemmer selv, hvem der skal levere vores internet. Sammen 
med samfund og kultur har vi transformeret os og er blevet 
sammenvævet med medierne. Det gælder så godt som alle 
aspekter af vores liv, fra vi læser dagens første nyheder, til vi 
deler indkøbssedlen på sms (eller en af de 116 andre mulige 
kanaler) og slutter dagen med en serie fra Netflix. 

Derfor er kommunikationsmuseet også transformeret. Fordi 
det vi handler om er transformeret, og fordi måden vi handler 
på er. Så lidt af nød, lidt af lyst, var vores første egenproduce-
rede udstilling i vores nye hus også at finde alle mulige andre 
steder end blot i vores hus. 

MANIFEST NOW var en udstilling uden genstande. Den 
handlede i stedet om ord. Nye ord og gamle ord; ord der 
drømte om hvordan teknologi – medierne og kommunikati-
onen – kan ændre vores verden. Fra det futuriske manifest 
som i 1909 ville vælte museerne til et oprør med de sociale 
mediers kidnapning af vores tid. Udstillingen var at finde på 
Techfestival 2017 i Københavns Kødby, hvor vi sammen med 
Great Works indrettede en container, så festivalgæsterne på 
levende plakater kunne sætte deres egne ord sammen. Man 
fandt den også hjemme på museet, hvor manifesterne kunne 
samles op og læses over en kop kaffe, og selvfølgelig fandt 
man den online på www.manifestnow.tech. 

For det er det gode ved ord. I modsætning til museumsgen-
stande kan de være flere steder på én gang, og på den måde 
kan ENIGMA også være flere steder på én gang. Museer er 
også en slags medier, og hvis ikke et kommunikationsmuse-
um skulle gøre sit for udnytte det, hvem skulle så?

Danmark må glæde sig til sit Museum for Kom-
munikation, der uden tvivl bliver prisværdig til at 
kommunikere med sine gæster. Kommunikation er 
over alt, går gennem alt og trænger ind i alt. Med 
den personkreds bag museet og det prospekt, der 
er lagt frem, er der ingen grund til at gå i slæbe-
gear og vente for at se, hvad det bliver til. Der er 
ingen risiko. Det bliver godt. Og det sjoveste er at 
matche sig med en succes, før de andre får øjnene 
op.

– Rasmus Nielsen,  
Udgiver af Altinget.dk & Mandag Morgen1. 3.
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fremtiden i MANIFEST NOW: 
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DEC.14

DEC.7

DEC.6

DEC.1

DEC.1

NOV.29

NOV.16

NOV.11

NOV.9

NOV.6

NOV.5

NOV.5

NOV.3

NOV.2

OKT.25

OKT.25

OKT.13

OKT.12

OKT.6

OKT.6

OKT.2

SEP.29

SEP.28

SEP.28

SEP.24

SEP.19

SEP.14

SEP.14

SEP.13

SEP.8

SEP.8

ØSTERBRO SPISER SAMMEN

POST A LETTER COPENHAGEN - DECEMBER EVENT (JULEBREV)

PRIVATLIVETS HISTORIE FRA JUNIGRUNDLOVEN TIL FACEBOOK

SIMULTANEOUS SOUVENIRS - FERNISERING

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

ÅBENT BIBLIOTEK

ØSTERBRO SPISER SAMMEN

ÅBNING AF SKATTEKISTEN

POST A LETTER COPENHAGEN - NOVEMBER EVENT

HEMMELIGE REGISTRERINGER OG AFLYTTEDE TELEFONER

TOR NØRRETRANDERS & AFTERNOON TEA

3D DESIGN OG PRINT WEEKEND WORKSHOP  
FOR PIGER MELLEM 10 OG 14 ÅR

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

NETVÆRKSMØDE OM FREMTIDENS PRIVATLIV

ÅBENT BIBLIOTEK

ÅBENT BIBLIOTEK

KULTURNATTEN 2017: BREV- OG FRIMÆRKEVÆRKSTED  
I DET GAMLE POSTHUS

ØSTERBRO SPISER SAMMEN - OG TALER OM DIGITAL DANNELSE

AN EVENING WEBBY TALK IN COPENHAGEN

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

OVERVÅGNING UNDER ENEVÆLDEN

HACK4DK 2017

AFTERNOON TEA MED BLOMSTERELSKEREN CLAUS DALBY

AFTERNOON TEA MED BLOMSTERELSKEREN CLAUS DALBY

MOR-DATTER TECH BRUNCH (PIGER 7-13 ÅR)

PÅ REJSE I KOMMUNIKATIONSHISTORIEN

RESTART/REFRAIN - SØS RYBERG,  
RUMPISTOL & MIKKEL MEYER LIVE A/V

ØSTERBRO SPISER SAMMEN

POST A LETTER COPENHAGEN - SEPTEMBER EVENT

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

HALLÅ! KAN MAN KOSE ONLINE?

EVENTS 2017

SEP.7

SEP.7

SEP.6

SEP.5

SEP.4

SEP.2

SEP.1

AUG.30

AUG.17

AUG.9

AUG.6

JUL.6

JUL.1

JUN.28

JUN.22

JUN.14

JUN.11

JUN.9

JUN.8

JUN.8

JUN.2

JUN.1

MAJ.31

MAJ.31

MAJ.30

MAJ.23

MAJ.20

MAJ.09

MAJ.05

MAJ.03

APR.27

APR.26

APR.25

APR.24

APR.19

APR.12

APR.9

APR.7

APR.5

MAR.29

MAR.25

MAR.8

MAR.3

MAR.3

MAR.3

MAR.3

FEB.24

FEB.23

FEB.22

FEB.22

FEB.21

FEB.17

FEB.10

FEB.3

FEB.3

JAN.29

JAN.27

JAN.26

JAN.20

JAN.17

JAN.13

JAN.8

JAN.7

JAN.6

HALLÅ! KAN MAN KOSE ONLINE?

TELEFONJUNKIE ELLER SELSKABSPAPEGØJE

GOLDEN DAYS: FRA CYKLER TIL FØRERLØSE DRONER

CUT UP AND DANCE

AT SE, MEN INTET SIGE - ET MAKROPERSPEKTIV PÅ OVERVÅGNING

AND THEN THERE WAS SILENCE, FIRST PUBLIC BOOK SIGNING AND SALE

MANIFEST NOW

ÅBENT BIBLIOTEK

ØSTERBRO SPISER SAMMEN

POST A LETTER COPENHAGEN - AUGUST EVENT

MOR-DATTER TECH BRUNCH

POST A LETTER COPENHAGEN - JULY EVENT

LÆR AT VÆRE YOUTUBER

ÅBENT BIBLIOTEK

COLOSSUS: THE FIRST LARGE-SCALE ELECTRONIC COMPUTER

TING DER TALER

MOR-DATTER TECH BRUNCH

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

MØD DESIGNERENE OG KUNSTNERNE FRA UDSTILLINGEN “IS THIS KNIT?”

FERNISERING PÅ GÅRDUDSMYKNING

”DESIGN, KUNST ELLER HÅNDVÆRK?”. TALK OG SAMTALEMIDDAG

UNDER ANGREB - CYBERKRIGENS VINGESUS

TING DER TALER

ÅBENT BIBLIOTEK

MØD DIGIPIPPI TIL DEBAT OM PIGER OG TECH

AUTOMATISERINGENS SOCIALE KONSEKVENSER

MOR-DATTER TECH BRUNCH

OLD GREEKS VS NEW GEEKS: BIG DATA – PÅ JAGT EFTER  
EN BEBUDET VERDENSREVOLUTION

VÆR MED TIL AT UDVIKLE FREMTIDENS DIGITALE TURISME-LØSNINGER

ØSTERBRO SPISER SAMMEN

FORSKNINGENS DØGN: VIRTUAL REALITY OG IMMERSION

ÅBENT BIBLIOTEK

HVILKE SPØRGSMÅL STILLER KUNSTIG INTELLIGENS OS OVER FOR?

MASTERCLASS: VI ELSKER ESSAYS!

TING DER TALER

ØSTERBRO SPISER SAMMEN

FORTÆLLINGER FRA ØSTERBRO - KOM OG LYT

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

TING DER TALER

ÅBENT BIBLIOTEK

FLIDS FORÅRSMARKED

TING, DER TALER

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

LANGBORDE, LUNCH & SAMTALEMENUER

SMWICPH MORGENBUD

SMWICPH @ENIGMA

MORGENBUD

LOAD IN - OM FAKE NEWS

TING DER TALER

ÅBENT BIBLIOTEK

OLD GREEKS VS NEW GEEKS: BOLTANSKI OM DIGITALISERING

TECHPOPUP - WORKSHOP FOR BØRN OG VOKSNE

MORGENBUD: ALTIVISTEN

BRANCHEBAR FOR MUSEUMSFOLK

MORGENBUD

DO:TOPIA: CYBERSIKKERHED OG SØLVPAPIR

MORGENBUD - NYHEDER MED NYT PERSPEKTIV

OLD GREEKS VS NEW GEEKS: NYE MEDIER OG NYE AFHÆNGIGHEDER  
- LACAN PÅ CASINO

MORGENBUD - FILTERHACKING OG SORT KAFFE

GODNATHISTORIER - MED FORFATTEREN HELEN LYNG HANSEN

MORGENBUD - NYHEDER MED NYT PERSPEKTIV

ÅBNINGSWEEKEND 8. JANUAR

ÅBNINGSWEEKEND LØRDAG DEN 7. JANUAR

MORGENBUD - DAGENS REDAKTØR: VERDENS BEDSTE NYHEDER

ENIGMA har allerede slået dørene op til partner-
skaber og nysgerrige mennesker i alle aldre. Når 
ENIGMA og Information har parret filosofi og tek-
nologi i en møderække under overskriften Geeks 
and Greeks er det bare et eksempel. Der er mange 
flere nødvendige samtaler det nye Museum for 
Kommunikation kan være med til at rejse om, hvad 
vi som samfund vil med den kommunikationstek-
nologi, der gennemsyrer vores offentlige samtale 
og vores liv. Det glæder vi os til. 

– Stine Carsten Kendal,  
Adm. dir., Information 

Medie- og kommunikationsbranchen er i rivende 
udvikling og det mærker vi som højskole hver 
eneste dag i vores eget virke. Som branche har vi 
en tilbøjelighed hele tiden at kigge frem og det er 
sjældent at vi dvæler særlig meget ved i går. Derfor 
er det meget velkommen at vi nu får et museum, 
der giver plads til refleksion over, hvor meget vi 
faktisk har flyttet os igennem årene, og som giver 
os mulighed for at kigge tilbage med tilpas meget 
nysgerrighed på hvad der kan bringes os sikkert 
ind i fremtiden. 

– Trine Nielsen,  
Direktør for uddannelse og viden ved DMJX

Årsberetning 2017 | ENIGMA – Museum for Post, Tele og Kommunikation 9



MAGASIN & SAMLING
- HVAD SÅ MED GENSTANDENE? 
Samtidig med at ENIGMAs besøgsadresse flyttede fra 
Købmagergade til Øster Alle skete der bag kulissen en anden 
og ligeså massiv flytning. Museets magasiner og deres rundt 
regnet 100.000 genstande flyttede sig fra deres to adresser i 
henholdsvis Aarhus og København til nyt konsolideret ma-
gasin i Ringsted. 2017 har været året, hvor Danmarks største 
post- og telehistoriske samlinger for første gang har boet 
under fælles tag. 

At have én adresse og ikke to tillader større fokus på maga- 
sinforhold. Magasinets første år er blevet brugt til at indsamle 
data henover årstiderne – temperatur, luftfugtighed og lys er 
alle forhold der har betydning for de opbevarede genstande.  
I 2018 vil der blivet udarbejdet konserveringsplaner for vores 
vigtigste genstande, og magasinet vil løbende justeres for at 
sikre de bedst mulige forhold. 

De 100.000 genstande suppleres jævnligt med nye. Men i 
disse år er indsamlingen ikke fokuseret på telefoner og post-
kasser, men på indsamlingen af vores immaterielle kulturarv. 
I arbejdet frem mod ENIGMAs nye udstillinger undersøges 
forholdene omkring opfindelse og udvikling af ny teknologi 
gennem arkivarbejde og samtale med historiske øjenvidner. 
Hvad skete der da internettet kom til Danmark? Hvordan 
kunne Gunnar Nu Hansen klippe ledning og send live fra 
Parken? Hvad er innovation og hvor kommer skabertrang fra? 
Dette nye lag af ”oral history” tilføjer andre perspektiver på 
museets samling og gør os i stand til bedre at knytte teknologi 
og infrastruktur sammen med bruger og hverdag. 

I en tid, hvor visheden om overvågning af al vores 
kommunikation er helt almindelig og fuldkommen 
desperat bredt erkendt, en tid hvor staten og fir-
maer kappes om at fortælle os, at vi alle skal være 
åbne og dele og være gennemsigtige og at hvis vi 
ikke har noget at skjule har vi ikke noget at frygte, 
så er det særligt vigtigt at have et museum for 
kommunikation, der understreger den historiske 
betydning af fortrolighed, det hemmelige, allerede 
i navnet: ENIGMA. For selvom vi ikke har noget at 
skjule, viser historien at alle har noget at miste. 
Tak til ENIGMA for at minde os om det.

– Anders Kjærulff,  
Radiovært Radio 24syv
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Danmark har brug for et sted som ENIGMA, fordi 
ENIGMA viser os hvordan vi skal navigere i det 
moderne samfund. Digitaliseringen, den stigende 
informationshastighed og adfærdsændringer i 
måden vi kommunikerer på, stiller helt nye krav til 
hvordan vi deltager i demokratiet og bruger vores 
ytringsfrihed. Hér spiller ENIGMA en afgørende 
rolle og har på kort tid vist, at der er behov for en 
kultur- og samfundsinstitution, der påtager sig 
denne vigtige opgave.

– Ulla Tofte,  
Museumsdirektør M/S Søfartv

Kommunikation er kittet, der får samfund til at 
blive samfund. Et museum, der fokuserer på, hvor-
dan kommunikation har formet og forandret sig, er 
derfor en øjenåbner for at forstå os selv, hinanden 
og den verden, vi er en del af.

– Kirsten Drotner,  
Professor, dr. Phil, Syddansk Universitet

ENIGMA CREW 2017

Jane Sandberg
Museumsdirektør

Lise Vilslev
PA

Martin Gerster Johansen
Udstillingschef

Jesper Laugesen
Administrations- og forretningschef

Andreas Marklund
Forskningschef

Tine Stevnhoved
Udstillingsredaktør

Eva Wistoft Andersen
Museumsinspektør

Mads Danker Danielsen
Læringsdesigner

Arne Noach
Samlingsmedarbejder

Frank Sørensen
Facility manager

Niclas Griff Olsen
Floor manager

Sanne Aagaard Jensen
Ph.d. studerende

Emile Paaske Drachmann
Forskningsassistent

Tatiana Eremeeva
Regnskabsassistent/controller-vikar

Kirsten Iversen
Postmedarbejder

Helle Ankjær Jensen
Postmedarbejder

Kirstine Lund
Postmedarbejder

Nikolaj Frølund Jensen
Postmedarbejder

Marcus Keil
Postmedarbejder

Iben Herrik
Cafechef

Christina Rosenberg
Souschef cafe, kok

Kristian Barnabas Poulsen
Cafemedarbejder

Kim Kops
Kok

Louise Moos
Cafemedarbejder
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FORSKNING
ENIGMA er en akademisk vidensinstitution, hvor udstillin-
ger, debatter og anden formidling er gennemsyret af viden-
skabelig forskning. 

Vi forsker i kommunikation og kommunikationsteknologier, 
med afsæt i ENIGMAs samlinger og arkiver. Materialet er 
historisk, men vores analyser tager udgangspunkt i aktuelle 
spørgsmål omkring fx overvågning, fake news/propaganda, 
national identitetsdannelse og teknologibaserede fremtidsvi-
sioner. 

Vores viden formidles bredt igennem mange forskellige 
kanaler og sammenhænge. Vi publicerer os i prestigefyldte 
internationale fagtidsskrifter som History and Technology, 
men også på DR’s digitale platform for historie og tro og i 
onlinemagasinet Forskerzonen på videnskab.dk. 

Vi organiserer videnskabelige konferencer og symposier, 
underviser på Folkeuniversitetet og kommunikerer løbende 
med journalister og fortæller om vores forskning i radiopro-
grammer, avisartikler og interviews. 

Desuden driver vi vores egen forskningsblog, som er sam-
menflettet med hjemmesiden enigma.dk.

I en tid hvor kommunikation er alt gennemtræn-
gende og kræver konstant opmærksomhed, hvor 
data er store og forsvinder i en sky, er et museum 
for kommunikation en større nødvendighed end 
ingensinde før. Her får information og teknologi en 
historisk forankring, en kulturel dimension og ikke 
mindst et fysisk udtryk. ENIGMA minder os om, at 
kommunikation altid foregår på et bestemt sted, 
med et bestemt formål og med nogle bestemte 
fysiske artefakter, som er rammesat af tid og sted.

– Laura Skouvig,  
Lektor, Ph.d., Københavns Universitet
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Artikler i fagfælle- 
bedømte tidsskrifter

Forskningspapers ved  
videnskabelige konferencer

Kapitler i  
videnskabelige værker

Redigering af  
videnskabeligt værk

24

11

34

17
Blogposter på 
www.enigma.dk

Blogposter på 
DR, videnskab.dk, mfl.

Oplæg/ 
forelæsninger

Ekspert i  
radio/tv/presse

FAGFÆLLEBEDØMT FORSKNING I TAL 
2013-2017 

FORSKNINGSFORMIDLING I TAL  
2016-2017

1. 2.
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CAFE
Vores dejlige cafe Kantina, som vi driver i samarbejde med 
Meyers, har siden museets åbning den 6. januar 2017 budt 
vores gæster velkomne med en gennemtænkt menu, årstidens 
råvarer af bedste kvalitet og et fokus på økologi og velsmag. 

Kantina er en agil og kompetent medspiller i at imødekomme 
publikum på et ’ikke’ museum, hvor grundvilkåret er foran-
dring; gang på gang kreeres der fantasifulde, originale bidrag 
til vores månedlige fællesspisningsarrangement Østerbro 
spiser sammen, og Dagens Salat vil aldrig være den samme 
på fredag, som den var i tirsdags. 

Menukortet skifter med hyppige mellemrum til stor glæde for 
vores lokale gengangere, og Kantina hviler bestemt ikke på 
laurbærrene: I slutningen af marts 2017 kvitterede Politiken 
fx med 5 hjerter til Kantinas brunchbuffet, men allerede i maj 
var buffeten udskiftet med et brunchkoncept baseret på æsteti-
ske portionsanretninger. 

Denne kontinuerlige forandring og åbenhed er karakteristisk 
for Kantinas dygtige personale, der yder en høj service over 
for vores gæster og er en velfungerende og integreret del af 
museet.

Personalet var søde og utrolig hjælpsomme og var 
med til at skabe en hyggelig og intim stemning. 
Maden var helt udsøgt. Vi var de første, der smag-
te julemenuen, og folk taler stadig om den helt 
specielle risalamande. Bestyrelseslokalet gav os 
det, vi skulle bruge. Og selve ENIGMA Torv var et 
fantastisk lokale at opholde sig i. Marketing-team-
et i VELUX Danmark var meget begejstrede, og vi 
kommer gerne igen.

– Susanna Beranova Olsen,  
Marketingchef VELUX Danmark
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Vi var alle meget glade for arrangementet hos jer, 
og dine to kolleger blev rost for at gøre det godt og 
vedkommende. Det blev absolut en appetitvækker 
til at komme tilbage, når museet står endeligt klar 
– men sikkert også før den tid. Maden var meget 
lækker, og der var rigeligt af den.

Tak for et godt samarbejde omkring det hele. 
Det har været en fornøjelse.

– Ulla Gorm Pedersen,  
Grafisk Uddannelsessekretariat (Kulturforeningen Buen)

823

2.846

902

7.987
Varm kakao

Filterkaffe

Te

Specialkaffe

KOPPER KAFFE, TE OG KAKAO
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ARRANGEMENTER PÅ TORVET (17)

ARRANGEMENTER I BAGHUSET (81)

B2B ARRANGEMENTER (77)

B2C ARRANGEMENTER (4)

FORENINGER (17)

ARRANGEMENTER &  
UDLEJNING AF LOKALER
Ud over at betjene museets daglige gæster på Torvet har Kan-
tina ligeledes bidraget med forplejningen til en lang række af 
arrangementer, da vores smukke rum på Torvet og museets 
mange ubenyttede kvadratmeter også bruges til konferencer, 
møder og fester. 

I 2017 har vi således lagt hus til både KOM17 (kommunika-
tionsbranchens årsfest arrangeret af Dansk Journalistforbund 
og Kforum), repræsentantskabsmøde i finanssektoren, fler-
dages hackathons som Open Tourism Days og HACK4DK, 
prisuddelinger, workshops, møder, VIP-middage, konfirmati-
oner og runde fødselsdage. 

Indtil finansieringen er rejst til den resterende ombygnings-
fase har det været en bevidst strategi at aktivere de mange 
ubrugte kvadratmeter, museet råder over. ’Baghuset’ – en til-
bygning fra 1981, der indtil for nylig var centrum for postsor-
teringen på Østerbro – skal huse det fremtidige museum, men 

indtil ombygningen igangsættes, har vi rådighed over lokaler 
med plads til hhv. 12, 50 og 149 mennesker. 

I 2017 har museet ageret adresse for 98 arrangementer, hvoraf 
de 17 har været på Torvet – de resterende 81 er foregået i 
Baghuset. Kantina har levet forplejningen til samtlige arran-
gementer, der varierer i størrelse og varighed; fra 3 til 250 
gæster og fra 2 til 16 timer.

På grund af de mange forskelligartede arrangementer, ENIG-
MA har lagt hus til i 2017, er der høstet værdifulde erfarin-
ger, som muliggør en optimering og effektivisering af vores 
udlejningsaktiviteter, der ligeledes vil være et indsatsområde 
i 2018. Fx er der taget initiativ til faste både halv- og heldags-
mødepakker samt forøgelse af private selskaber, ligesom det 
vil være et fokuspunkt at forsøge at skabe en større synergi-
effekt mellem vores kommercielle udlejningsaktiviteter og 
museets genstandsfelt i det kommende år.

ANTAL ARRANGEMENTER OG MØDER I 2017

Jeg vil bare lige tak for lån/udlejning af lokaler i 
onsdags – det var supergode faciliteter. Og tak 
for rundvisning, god service og lækker mad – vi 
kommer sikkert igen.

– Lene Højmark,  
E-nettet
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LÆRINGSLAB
- PROJEKT DIGITAL DANNELSE
ENIGMA forstår at et museum er nødt til at være andet end 
udstillinger, hvis det skal være relevant og aktuelt. I inte-
rim-perioden på vej til det nye ENIGMA bruger vi vores frie 
kvadratmeter til at invitere så mange venner og partnerskaber 
indenfor som muligt. 

På vores børne-ungeområde tænker vi museet som platform. 
Museet kan med historisk og kulturelt perspektiv tilbyde en 
ramme for læring og dialog på tværs af generationer. 

Vi vælger vores samarbejder med omhu og har i 2017 og de 
kommende år fokus på området digital og teknologisk dan-
nelse. Blandt vores nye venner tæller vi Digipippi, som med 
tech-workshops for piger (og deres mødre) giver piger mod 
på teknologi og Coding Pirates som netop har åbnet Coding 

Pirates ENIGMA der ugentligt inviterer underviser medlem-
merne i digital kreativitet.

I en lynhurtigt visuel og forbundet kultur hvor en ny app og 
en ny måde at dele sit liv på synes at springe frem hver anden 
uge, kan det være svært at navigere. Normer og regler kan 
ikke altid følge med og vi må hele tiden rekalibrere vores 
etiske kompas for at finde vej. På Ungdommens Folkemøde 
debaterede vi digital dannelse og og fælleskab sammen med 
TDC og den danske ungdom. I SoMe-ungepanelet nedsat af 
ENIGMA, Telia, Red Barnet, Medierådet og Center for Di-
gital Pædagogik udarbejdede unge i alderen 12-17 en række 
anbefalinger om børn og unges digitale liv. Vi arbejder løben-
de med at facilitere og deltage i debatten, fordi vi ser digital 
dannelse som vores vigtigste tilbud til børn og unge. Ud
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Museet er blevet rummet vores aktiviteter 
udspilles i gennem klubaftener, arrangementer 
og dagligt mødested for os og børnene. Museets 
medarbejdere er blevet vores samarbejdspart-
nere i stort set alt vi arbejder mod at realisere. 
Vi underviser skolebørn sammen i teknologifor-
ståelse både i historisk refleksion og gennem 
praktisk arbejde - som f.eks. Engineering Days i 
2017. Vi er sammen om etablering af samarbejder 
med andre lokale foreninger og tilbud for børn, og 
opbygger sammen nationale initiativer omkring 
digital dannelse. Med ENIGMA har vi fået en ægte 
legekammerat, som er med til at muliggøre vores 
mål om at give børn og unge en bedre teknologi- 
og kommunikationsforståelse, digital dannelse, og 
indsigt i egen skaberkraft. Sammen udforsker og 
udvikler vi de mangfoldige områder, hvor de hu-
manistiske, tekniske og videnskabelige discipliner 
kan komplimentere og udvikle hinanden. 

– Christian Maar Andersen,  
Afdelingsleder Coding Pirates ENIGMA

På Engineering Day opnår eleverne en glimrende 
forståelse for hvordan, man naturvidenskabeligt 
løser problemer med teknologi. Samtidig styr-
ker det alsidige program elevernes interesse og 
forståelse for at arbejde problemorienteret - og de 
bliver guidet flot igennem de forskellige faser af 
problemløsningen. 
Dagen er en rigtig god blanding af praktiske 
øvelser og samtaler, som dækker vigtige områder 
som kritisk tænkning, og forholden til sig selv, som 
forbruger af teknologi.

– Johnny Christensen,  
Underviser, Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Antal hjemmelavede  
frimærker i Læringslab:  

900
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Først og fremmest har jeg været rigtig glad og 
taknemlig for ENIGMA som praktikplads. Jeg ople-
vede en stor tiltro til at jeg kunne løfte de opgaver 
der blev stilet. Jeg har fået en masse ny viden 
og kompetencer med mig derfra, og har kunne 
tilføje en ny titel, projektkoordinator, til mit CV, 
hvilket har haft stor betydning i forhold til at blive 
indkaldt til jobsamtaler.

– Lise Grüner Bertelsen ,  
Tidligere praktikant

ENIGMA er bevidst om sin rolle som aktør i samfundet. 
Derfor åbner vi museet som arbejdsplads for en lang række 
praktikanter som er her enten som led i deres universitetsud-
dannelse, som jobafprøvning ift. ændrede personlige forhold 
eller som virksomhedspraktikant, hvor tanken er at tilegne sig 
yderligere kompetencer der ruster den enkelte til at kunne få 
fodfæste på jobmarkedet.

ENIGMA SOM  
PRAKTIKPLADS

Som praktikant på ENIGMA har jeg fået nye kom-
petencer; jeg har fået udvidet mit museumsfaglige 
felt og opnået praktisk og teoretisk erfaring med 
uniforms- og dragthistorie samt med forvaltning af 
magasiner og samlinger. Praktikopholdet har givet 
mig en opkvalificering i forhold til at kunne søge 
museumsjobs der kræver dokumenterede erfarin-
ger med samlingsarbejde og kuratering. Derudover 
har jeg fået nye, vægtige referencer på mit CV og 
opholdet har givet mig mulighed for at få udbygget 
mit museale fag-netværk.

– Maja Balle,  
Tidligere praktikant

ENIGMA har givet mig et styrket og udvidet net-
værk inden for fagområdet. Samtidig har jeg fået 
fagrelevante erfaringer og et styrket CV i forhold 
til min videre jobsøgning inden for kulturformidling 
og didaktisk udvikling på børneområdet.Pratikop-
holdet har lært mig om branchekendskab i forhold 
til museumsdrift, arbejdsgange, etc. 
Jeg har oplevet at kunne anvende mine kompe-
tencer aktivt og at få tildelt ansvarsområder og 
opgaver, som har styrket min faglighed.

– Marie Laugesen,  
Tidligere praktikant15

ANTAL AF PRAKTIKANTER 
2016-2017

BESTYRELSEN

Peter Kjær Jensen
Formand, direktør PostNord Danmark

Palle Juliussen
Tidl. direktør PostNord, udpeget af PostNord

Morten O. Nielsen
Kommunikationschef PostNord, udpeget af PostNord

Peer Schaumburg-Müller
Næstformand, vicedirektør TDC Group A/S,  
udpeget af TDC Group A/S

Leif Stidsen
Direktør TDCs pensionskasse, udpeget af TDC Group A/S

Inger Ørum Kirk
Direktør Inger Kirk, udpeget af TDC Group A/S

Thomas Bloch Ravn
Museumsdirektør Den Gamle By

Asger Høeg 
Tidl. direktør Eksperimentarium

Lisbeth Knudsen
Adm. direktør og chefredaktør Mandag Morgen
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