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ENIGMA
–DET NØDVENDIGE MUSEUM

noget og rækker ud efter dem på kanaler, vi 
voksne ikke altid mestrer? Og hvem tænker ikke 
over, hvordan vi som borgere i et demokratisk 
samfund kan være sikre på, at de informationer, som 
tilflyder os, er sande? 

Store spørgsmål i en forvirret tid. Men spørgsmål 
vi på ENIGMA søger svar på gennem vores daglige 
arbejde. Til trods for at vores mange 
museumsgenstande ikke er på plads i huset endnu, 
har vi i 2018 gennemført flere end 50 arrangementer 
spændende fra udstillinger, pop up-arrangementer 
i byrummet og debatter, og hver eneste gang bliver 
vi bekræftet i, at vores temaer berører mennesker og 
giver lyst til at deltage og bidrage. Det er vi meget, 
meget taknemmelige for. Ikke mindst er vi glade for, 
at det er lykkedes at gøre emnerne relevante for så 
mange børn og unge, som finder vej til ENIGMA.

2019 bliver året, hvor vi kommer ud i hele landet 
gennem vores samarbejde med Coop. Danmark 
taler sammen hedder projektet, hvor vi inviterer til 
samtalemiddage i 100 dagligvarebutikker i hele 
landet. Men det bliver også året, hvor 
metrostationen lige foran museet åbner, og endnu 
flere forhåbentlig finder vej til ENIGMAs mange 
oplevelsestilbud. Endelig håber vi, at vi sidst på året 
kan åbne for udstillinger og børneaktiviteter, så hele 
bygningen summer af liv.

Velkommen på ENIGMA.

2018 har været fyldt af debat om museernes 
vilkår i det danske samfund. Debatten blev skudt 
i gang af kulturminister Mette Bock, som meldte 
ud, at hun ønskede at skabe politisk vilje til et 
nyt støttesystem til de danske statslige og 
statsanerkendte museer. 

ENIGMA er ikke med i familien af museer, der 
modtager statsstøtte, men alligevel har ENIGMAs 
stemme fyldt godt i debatten. Selvom vi er midt 
i at skabe et helt nyt museum, hvor vi på mange 
måder udfordrer den traditionelle opfattelse af, hvad 
et museum er og skal gøre, så betragter vi os selv 
som et nødvendigt museum i det danske samfund. 
Den position tillader vi os at indtage, fordi netop de 
områder, som vi belyser gennem vores forskning, 
indsamling, registrering og formidling, er temaer, 
der berører alle danskere i dag.

Ingen kan sige sig fri for at møde de 
problematikker, som kommunikation åbner for. 
Fake news, overvågning og digital dannelse er 
emner, som diskuteres flittigt i medierne og over 
middagsbordene i de danske hjem. Og netop de 
temaer er ENIGMAs museumsfaglige 
omdrejningspunkter. 

Hvem er ikke bekymret over, hvordan vi 
indretter os med de mange nye teknologiske 
kommunikationskanaler, så det er mennesker og 
ikke teknologier, som bestemmer? Hvem har ikke 
overvejet, hvordan vi ruster vores børn og unge
til at begå sig i en verden, hvor mange vil dem

Jane Sandberg
Museumsdirektør
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FORSKNING
– “JEG KUNNE MÆRKE ALVOREN”

infrastrukturens knudepunkter midt i 
byerne, men da netop byerne jo ville være 
særligt udsatte mål under en krig, var det 
nødvendigt at tænke anderledes, 
eksempelvis ved at konstruere ringkabler 
uden om byerne.”

Et af de øjeblikke i forskningsprocessen, 
som Sanne Aagaard Jensen husker bedst, 
var da hun gik rundt i 
Gurrebunkeren – Danmarks første 
atomsikrede bunker, hvor regeringen og 
dele af centraladministrationen skulle 
placeres i tilfælde af atomkrig, og som 
senere blev indrettet som 
kommunikationsbunker.

”Jeg var nede i Gurrebunkeren, før jeg 
gik i gang for alvor. Jeg gik rundt der, 
hvor det hele skulle have været dirigeret 
fra, hvis krisen kom. Bunkeren er deko-
reret af billedkunstneren Poul Gernes, så 
det var en meget fysisk og sanselig 
oplevelse, som gjorde, at jeg kunne 
mærke alvoren, frygten og intensiteten 
bag,” fortæller hun.

En anden ’gamechanger’ i projektet var, 
da Sanne Aagaard Jensen i Rigsarkivet 
fandt en tegning af en atombombes 
virkefelt, som blev sendt til 
telefonselskabet JTAS i 1956.

”Som historiker er det fantastisk at finde 
den slags dokumenter, der binder det hele 
sammen. Den tegning viste netop, hvor 
mange forskellige perspektiver og 
interesser der var på spil: militærpersoner 
der tegner et trusselsbillede, tele-
virksomheder som skal sørge for sikre 
netværk, men samtidig tjene penge, en 
befolkning der trues af delvis udslettelse, 
et samfund som kan ødelægges. Alt det 
var lige der på en stor A2-tegning i 
Rigsarkivets gemmer.”

Forskningen er et vigtigt 
omdrejningspunkt på ENIGMA. Det 
er nemlig gennem forskningen, at ny 
viden dukker frem, og det er via 
forskningen, at museets mange tusinde 
genstande og arkivalier får ny 
aktualitet, når de er med til at give 
perspektiv i fx udstillinger eller 
artikler.

De seneste tre år har cand.mag. i historie 
Sanne Aagaard Jensen været dybt nede 
i ENIGMAs arkiver for at undersøge, 
hvordan kommunikation under den kolde 
krig blev håndteret som en kritisk 
infrastruktur. Det er der kommet en 
ph.d.-afhandling ud af, og inden længe 
finder hendes resultater også vej til 
ENIGMAs udstillinger, hvor publikum i 
udstillingen ”Når kommunikation bliver 
farlig” kan fordybe sig i, hvordan 
staten sikrede, at Danmark i tilfælde af et 
atomangreb stadig kunne agere som en 
suveræn stat. 

”Vi har indrettet et samfund, hvor vitale 
samfundsfunktioner er baseret på 
kommunikation,” fortæller Sanne 
Aagaard Jensen og fortsætter:
 ”Skrækscenariet er, at vi ikke kan 
kommunikere, for hvordan skal vores 
samfund så hænge sammen? Det 
spørgsmål var centralt også under den 
kolde krig. Mange husstande fik telefoner 
i årene efter 1945, nye kabler blev lagt, 
og i takt med trusselsbilledets udvikling 
blev man fra politisk side også bevidst 
om, at det var nødvendigt at sikre, at 
militæret, regeringen og andre vitale 
samfundsorganer kunne kommunikere 
med hinanden i tilfælde af krig eller krise. 
Derfor byggede man fleksibilitet ind i 
telenetværkene. Tidligere lå
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”Vi er ved at bygge et nyt museum, hvor 
rigtig meget ny viden kommer i spil. Vi 
vil bl.a. fokusere på det politiske spil, der 
foregår omkring kommunikation. Et tema 
i udstillingen er frygten for sammenbrud 
i vores samfund og drivkraften bag at 
udvikle mindre sårbare systemer. Jeg 
håber, at den viden, jeg har frembragt, 
får museets gæster til at tænke over, at 
selvom ting er usynlige, kan de have stor 
betydning. For os er det en selvfølge, at 
vi kan tale i telefon, sms’e eller skype, 
men årsagen til, at det overhovedet er 
muligt, skal findes i det faktum, at der 
tidligere er blevet tænkt over, hvordan 
vi skal indrette vores samfund, så vi kan 
opretholde de demokratiske procedurer – 
selv i tilfælde af krig eller kriser.” 
 

Når ENIGMA har valgt at sætte ind med 
grundforskning på lige netop dette 
område, hænger det sammen med 
museets ønske om at inddrage historien 
for at forklare og give oplyst grundlag til 
en forståelse af vores egen samtid.

 ”Jeg håber, at mit projekt kan bidrage 
til en bedre forståelse af den kommu-
nikationsmæssige infrastrukturs rolle i 
samfundet – også i dag. Jeg mener, at 
nutidens udfordringer med eksempelvis 
cybersikkerhed bedst kan forstås ved at 
sætte dem i et historisk perspektiv. Både 
risici og de mulige løsninger er et resultat 
af historiske udviklinger,” siger Sanne 
Aagaard Jensen, som glæder sig meget 
til, at hendes forskningsresultater også får 
fysisk form på ENIGMA.

1. 
 Sa

nn
e A

ag
ar

d J
en

se
ns

 ph
.d.

-a
fh

an
dli

ng
, ”

Nu
cle

ar
-P

ro
of

 C
om

mu
nic

at
ion

s?
” (

20
19

)

1.



04

FAKE NEWS
– OVERLEVELSESGUIDE FOR DEN BEKYMREDE BORGER
Af forskningschef Andreas Marklund

så unikt og originalt, som det måske 
lyder. Allerede oldtidens romerske 
historikere mente, at vores viden om 
fortiden skulle bruges som en form for 
moralsk kompas, der viste vejen til et 
godt og harmonisk liv. 

Jeg er desuden inspirereret af den 
amerikanske historiker Timothy Snyder, 
der efter det amerikanske præsidentvalg 
i 2016 skrev en eminent lille bog med 20 
teser om, hvordan erfaringerne fra 
Europas mørke 20. århundrede kan 
bruges til at bekæmpe nutidens 
autoritære strømninger.  

Snyder er ekspert i netop autoritære 
strømninger og totalitarisme. Det er jeg 
ikke. Jeg forsker i overvågningens, 
propagandaens og kommunikations-
teknologiernes historie. Og det er derfra, 
jeg vil hente mine eksempler og konkrete 
overlevelsestips i forhold til truslen fra de 
falske nyheder. 

Wonder of the age 
Desværre er jeg dog nødt til at starte med 
1930’erne og den klassiske totalitarisme. 

Jeg er pinligt bevidst om, at det nærmest 
er en kliché for en historiker at drage 
paralleller mellem 1930’erne og i dag. Og 
jeg vil understrege, at der fra mit 
perspektiv er enorm forskel mellem 
nutidens højre- og venstrepopulisme på 
den ene side og mellemkrigstidens 
totalitarisme på den anden. Men der er   

Vi hører om dem dagligt: falske 
nyheder, der spredes over hele verden 
via digitale platforme og bidrager til at 
skabe politisk polarisering, mistillid til 
demokratiet og kaos i al almindelighed. 
 
Meget tyder på, at falske nyheder er en 
vigtig drivkraft bag den voksende 
uforudsigelighed og de stærke følelser, 
der præger nutidens politiske
processer, fx i balladen omkring Brexit, 
fremgangen for de gule veste i Frankrig 
og udviklingen af det nye kosmologiske 
fænomen ”Trump”.  

Med det kommende danske 
folketingsvalg in mente, ligesom valget 
til EU-parlamentet i maj i år, er dette 
noget, der vækker bekymring både blandt 
politikere og almindelige dødelige.

Således: Hvordan forholder vi os til 
eksistensen af falske nyheder i vores 
daglige medieforbrug? Hvordan påvirker 
denne forræderiske digitale foreteelse 
vores verdensbillede og holdninger? Og 
ikke mindst: Hvordan beskytter vi os selv 
og demokratiet med de falske nyheders 
negative indvirkning?

Magistra Vitae
- historien som livets læremester
I 2019 vil jeg, i en blogpostføljeton på 
seks dele, prøve at bruge historien til at 
udlede konkrete ”overlevelsestips” i 
forhold til falske nyheder og andre 
former for desinformation. Dette er ikke 
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også ligheder, fx hvad gælder den 
politiske polarisering og brugen af 
propaganda – et ældre udtryk for fake 
news – til at opildne stærke, 
polariserende følelser. 

I mellemkrigstiden var det imidlertid ikke 
Facebook og det grænseløse internet, der 
blev brugt til at sprede had og 
misinformation, men radioen og de 
grænseløse radiobølger.

Mange af periodens statschefer og 
politikere brugte radioen – 
mellemkrigstidens ”wonder of the age” – 
til at tale direkte til almindelige 
mennesker i deres egne dagligstuer. Det 
gjorde fx Franklin D. Roosevelt i USA, 
Winston Churchill i Storbritannien og 
Christian X og Thorvald Stauning i 
Danmark. Ligesom også Hitler, Stalin og 
Mussolini. 

Som propagandamiddel havde radioen to 
store fordele. For det første var den kort 
og godt moderne og state-of-the-art med 
en aura af fremtid og ”virtual reality” 
over sig. For det andet gjorde den det 
muligt for politikere og folkeforførere at 
snige sig uden om uforudsigelige 
redaktionelle processer og kritiske 
journalister med besværlige spørgsmål.

Desuden er det naturligvis ikke 
uvæsentligt, at radiobølgerne uhindret 
krydsede de nationale grænser. Gennem

radioen kunne den politiske propaganda 
gøres global – i ordets bogstaveligste 
forstand. 

Joseph Goebbels og Volksempfängeren
En af dem, som hyldede radioens 
muligheder, var Hitlers 
propagandaminister Joseph Goebbels. 
Kort efter den nazistiske magtovertagelse 
i 1933 lancerede han en ny, lækker og 
ualmindeligt billig radiomodel for det 
tyske folk, som han kaldte for 
Volksempfänger. 

Gennem denne folkemodtager skulle også 
”de brede masser” få adgang til tidens 
hotteste højteknologi. Og gennem 
folkemodtageren skulle også den 
almindelige tysker eksponeres for Hitlers 
stemme hjemme i dagligstuen sammen 
med de mere subtile former for 
nationalsocialistisk propaganda, der 
strømmede ud af radioen. 

For Goebbels var der ingen tvivl om 
sagen – radioen udgjorde en ny politisk 
”stormagt” og var det vigtigste bindeled 
mellem regeringen og nationen. Mellem 
det nazistiske regime og befolkningen i 
Tyskland. 

Den farlige teknologiske determinisme
Men hvorfor er dette relevant for nutidens 
diskussioner om falske nyheder og digital 
desinformation? Jo, med udgangspunkt i



den styrer hverken os eller historiens 
gang. Selvom radioen var en vigtig del 
af nazisternes propagandaapparat, ville 
det være absurd at sige, at det var den, 
som gjorde tyskerne til nazister – eller at 
det var Volksempfängeren, der førte til 2. 
verdenskrig.  

Hvis vi vil forstå, hvordan truslerne 
imod demokratiet og verdensfreden 
udviklede sig i 1930’erne, er der et væld 
af politiske, økonomiske og kulturelle 
faktorer, som den seriøse historiker må 
inddrage i analysen (børskrakket og den 
store depression fx og traumet efter 1. 
verdenskrig). 

Og det samme gælder naturligvis også for 
truslerne imod demokratiet i vores egen 
tid. Facebook og de andre digitale medier 
er vigtige faktorer i den sammenhæng – 
og de er IKKE politisk neutrale, men de 
styrer heller ikke udviklingen.
  
Hvis det altså ikke er os, der vælger at 
lade dem styre os. 

Forsættelse følger på enigma.dk

radioen og Goebbels’ Volksempfänger 
synes jeg, at man kan uddrage en 
historisk morale, som jeg hermed 
kanoniserer som overlevelsestips #1 i 
forhold til truslen fra de falske nyheder: 

Undgå defaitistisk teknologisk 
determinisme – indse, at det er os, der 
styrer teknologierne (ikke teknologierne – 
”digitaliseringen” – der styrer os).

Men hvordan? Hvad mener jeg egentlig?
Jeg synes altså, at Volksempfängeren – i 
al sin hedengangne gru og fortidighed – 
minder os om, at vi har været her før. 

Og at det med falske nyheder – ligesom 
påvirkningskampagner, virale rygter og 
bevidst plantet antidemokratisk 
desinformation – ikke er et produkt af 
”digitaliseringen” eller ustyrlige, 
algoritmiske ”digitale teknologier”, 
som vi bare er nødt til at tilpasse os 
(I ved, ”disrupt or be disrupted” – den 
type af deterministiske slogans).

Altså: Teknologien er absolut en 
vigtig faktor i samfundsudviklingen, men 
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”Det med falske nyheder – ligesom påvirkningskampagner, 
virale rygter og bevidst plantet antidemokratisk 
desinformation – er ikke et produkt af ”digitaliseringen” 
eller ustyrlige, algoritmiske ”digitale teknologier”, som vi bare 
er nødt til at tilpasse os (I ved, ”disrupt or be disrupted” – den 
type af deterministiske slogans).”





SAMLINGER
–DR’S TEKNISKE SAMLING

Afslutningen af 2018 markerede 
begyndelsen på en ny spændende fase 
for ENIGMAs samlingsarbejde. I 
månederne frem til årsskiftet blev der 
arbejdet intenst for at få detaljerne 
omkring et langtidsdeposit af 
Danmarks Radios tekniske samling på 
plads, og da nytårsraketterne steg til 
vejrs, trådte aftalen formelt på plads.

DR’s tekniske samling er siden 2004 
blevet varetaget af DR Museumsforening, 
der består af en gruppe tidligere 
DR-medarbejdere, som har investeret 
tid og sjæl i bevarelsen af de tusindvis 
af genstande og apparater, som udgør 
samlingen. Ugentligt mødes foreningen 
for at vedligeholde og motionere bl.a. de 
båndmaskiner, der sikrer, at billede og lyd 
fra DR’s store arkiv også i fremtiden kan 
afspilles. 
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SAMLINGER
–DR’S TEKNISKE SAMLING

Gruppen, der primært består af teknikere,
bidrager med en specialiseret viden, som 
ENIGMA ellers ikke ville have adgang 
til, men også med fortællinger om 
innovation og skabertrang i en tid, hvor 
teknologiske landvindinger var drevet af 
stigende krav til mediernes hurtighed og 
kvalitet, såvel som hverdagens små 
problemer. Hvordan man uden pause i 
lyden skiftede fra en LP til en anden, eller 
hvor kameramanden parkerede sin øl og 
cigaret, når den røde lampe tændtes.

Med indlemmelsen af denne for Danmark 
så unikke samling i ENIGMAs 
formidlings- og forskningsarbejde 
udvides museets felt naturligt fra den del 
af kommunikationshistorien, der har med 
det interpersonelle at gøre, til også at 
handle om det, vi i dag forstår ved 
moderne medier: massekommunikation. 
Og i forlængelse af det også den 
myriade af hybride former som den 
digitale tidsalder har bragt os: Sociale 
medier og den stadige demokratisering af 
æteren, hvor adgangen til radioens 
sendemaster ikke nødvendigvis afgør, om 
du bliver hørt eller ej. 

I den kommende tid vil ENIGMA i tæt 
samarbejde med DR Museumsforening 
pakke og registrere de mange genstande, 
før de flyttes fra deres gamle hjem 
under TV-Byen i Søborg til nye 
magasiner under DR Byen på Amager. 
Her vil vi fortsætte arbejdet med 
samlingen og dens løbende 
tilgængeliggørelse og formidling som en 
ny central del af vores historie om 
Danmarks medie- og kommunikations- 
historie.  
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UDSTILLINGER
– INTERNET, DMJX OG TELEFONBOKSE

Derfor udkom udstillingen ikke bare bag 
museets mure, men også løbende på 
sociale medier, når vi vinklede historierne 
til Facebook og Instagram, og med hjælp 
fra kommentarer og indlæg fra vores 
venner der fik nye lag på historien. 

Udstillingen var et element i en løbende 
undersøgelse af, hvordan vi bedst 
inddrager og skaber rum for museets 
publikum. Vi mener, at museet skal 
udkomme på flere kanaler end blot den 
klassiske udstilling og forsøger altid at 
vælge den, der passer bedst til formålet. 
Og vi ved, at historier fortælles bedre af 
mennesker end af ting. Derfor vil 
udstillingen vokse videre i 2019, når vi 
fortsætter med at indsamle 
brugerfortællinger.

Husker du første gang, du var på 
nettet? Første gang modemmet ved 
siden af den store beige PC som en 
slags digital parlør skrattende og 
hylende lykkedes i at oversætte 
telefonnettets toner til et sprog, 
computeren forstod?

Bzzzzzzzz-krading-krading-tschhhh-
blblblblblblbl-tzzzzzzzzzzz …
 
Hver dag i december måned udfyldte vi 
sammen med publikum et af hullerne i 
vores fælles historik og personlige 
erindringer om dengang internettet kom 
til danskerne. Vi gjorde det, når vi i 
pop up-udstillingen ”//da internettet kom 
til dig” i ENIGMAs cafe placerede et 
modem, pustede dot com-boblen op eller 
tændte for en af de mange øjenvidnefilm 
med folk, der var der – og stadig er. 

For vores pointe er, at internettets 
historie stadig bliver skrevet, og at den 
derfor bedst fortælles i dialog med alle 
os, der er med til at skrive den. 

1.
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//da internettet kom til dig

Udstillingen indgår i ENIGMAs deltagelse i det nationale 
forskningsprojekt ’Vores Museum’, som med deltagelse fra 
otte danske museer og alle landets universiteter undersøger 
museernes arbejde med oplevelse og oplysning for at styrke 
medborgerskabet for flere brugere og for at belyse, hvordan 
formidlingsformer ændrer sig. 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og Nordea-fonden. 

4.

ENIGMA I MEDIERNE 2018

49 Omtale (udstillinger, 
events, samlinger, café) 

Indlæg skrevet af 
museets medarbejdere

Ekspertkilde & 
forskningsformidling

37
33 

INTERNETUDSTILLING PÅ SOCIALE MEDIER

13.742  Visninger

Reaktioner  
Kommentarer  

808
126 3.



DMJX75
I 2018 skabte ENIGMA vandreudstillingen DMJX75 for Dansk 
Medie- og Journalisthøjskole i anledning af skolens 75-års 
jubilæum. Udstillingen åbnede i september hos Aller og har siden 
da vandret rundt i den danske mediebranche. I september 2019 
slutter turen under Aarhus Festuge på Dokk1.
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Telefonbokshistorier
Første udstilling i 2018 var historien om de danske telefonbokse. Om 
fremtidsdrømme og teknologifascination, om terror og sikkerhed, 
privatliv og teenagedrømme, om design og politik. Og alt derimellem. 
Telefonboksene er borte fra gadebilledet, men kan stadig findes på 
ENIGMA eller i de tre podcasts produceret til udstillingen af Julie 
Thing.
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ARRANGEMENTER
–FRIMÆRKER DER KAN HØRES

I 2018 talte vi i anledning af Storebælts-
broens forevigelse på mærket om broer 
med journalist Peter Olesen. Lars Hedebo 
Olsen fortalte os om Bjørn Wiinblads 
billedunivers, da tre af Wiinblads 
motiver blev udgivet. Og da skvalderkål, 
karl johansvampe og hybenroser sammen 
med andre spiselige planter blev udgivet, 
kom Bo fra Meyers Madhus forbi med 
smagsprøver og tips til sankning. 

Vi fortsætter vores frimærkefejringer i 
2019, men fejrer også brevet hver dag, 
når vi sammen med børneinstitutioner 
og skoler tegner frimærker, eller når 
brevskriverne i det månedlige sociale 
brevskrivningsevent ’Post A Letter’ 
omhyggeligt udvælger præcis det mærke, 
der taler til dem inden de poster breve 
afsted til nær og fjern.

ENIGMA varetager Danmarks 
nationale frimærkeskat, som omfatter 
de mere end 1.700 forskellige 
frimærker trykt og anvendt på 
danskernes korrespondance, siden det 
første danske frimærke blev udgivet i 
1851.

I samarbejde med PostNord har vi siden 
2017 fejret en frimærkeudgivelse med 
arrangementer, der både har aktualiseret 
frimærket og søgt at indfange og 
fastholde de tanker, som skaberne bag 
har haft, samt den modtagelse de har 
fået blandt entusiaster og interesserede. 
På ENIGMA forstår vi frimærket som 
små billeder af vores tid. De er motiver 
af Danmark, der i brevets øverste højre 
hjørne vandrer verden rundt som små 
visitkort for det, vi forstår som smukkest, 
bedst eller på anden måde vigtigt.

Arrangementer 2018

Frimærkeråd

I 2018 afholdt ENIGMA flere end 50 offentlige arrangementer. Ikke bare 
om frimærker, men også kommunikationshistoriske foredrag, debatter om 
børns digitale liv, workshops i kodning, litteraturoplæsninger, sangaftener, 
samtalemiddage og meget meget mere. 

Museumsdirektør Jane Sandberg indtrådte i 2018 i PostNords Frimærkeråd. 
Frimærkerådet rådgiver PostNord i udvælgelsen af temaer og motiver til 
udgivelse på de danske frimærker.
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LÆRING
–DIGITAL KREATIVITET

Når vi kalder ENIGMAs skoletjeneste 
for LæringsLab, er det ikke et tilfælde. 
I 2018 er der i laboratoriet blevet fyret 
op under bunsenbrænderne, og 
reagensglas og kolber er boblet over 
med eksperimenter. 

Sammen med en stribe nye og gamle 
samarbejdspartnere har vi som led i vores 
formulerede strategi om vidensbaseret 
og brugerinddragende læring inviteret en 
række uddannelsesinstitutioner og skoler 
ind og ladet studerende og elever arbejde 
med ENIGMA som case. 

Spørgsmålet har været: ”Hvordan ville I 
forme fremtidens museum?”, og i 
efteråret havde vi besøg af både 
lærerstuderende fra Future Classroom-
linjen på Campus Carlsberg, studerende 
fra Informationsstudier på Københavns 
Universitet og fra Aalborg Universitet og 
en stribe folkeskoleklasser. Alle har 
bygget udstillingsprototyper af pap, 
klippet video, skabt lyd og programmeret 
digitale formidlingsløsninger. 

1.
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LæringsLab
I 2018 samlede vi resultaterne af LæringsLabs 
undersøgelser i vores skolekatalog, som byder 
på oplevelser og læring for børn og unge fra 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser. 
Vi tegner frimærker, sætter strøm til historien og 
taler om takt og tone og falske nyheder.  



Bzzzzzzzz-krading-krading-tschhhh-blblblblblblbl-
tzzzzzzzzzzz…

4.
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Igen i 2018 var vi på Ungdommens Folkemøde sammen 
med TDC Group. Vi diskuterede digitale fællesskaber 
og fyldte teltet med gæster, meninger og 
arcademaskiner. Sammen med Pac-Man, Donkey 
Kong og TDC Group udfordrede vi Danmarks ungdom 
og spurgte, hvad computerspil har gjort for de unges 
fællesskaber.

3.



LOKALEUDLEJNING
– NU MED MØDEPAKKE

mange mødegæster, og mødepakkerne 
har gjort det muligt at imødekomme den 
stigende efterspørgsel på vores lokaler. 

I 2018 har museet ageret adresse for 
minimum 108 arrangementer, og Kantina 
har leveret forplejningen til samtlige 
arrangementer. Mindst 3.515 gæster har 
lagt vejen forbi ENIGMA på baggrund af 
vores udlejningsaktiviteter – en stigning 
på mere end 20 % ift. 2017. 

På grund af de mange forskelligartede 
arrangementer, ENIGMA har lagt hus til i 
2018, er der høstet værdifulde erfaringer, 
der muliggør en yderligere optimering og 
effektivisering af vores kommercielle 
udlejningsaktiviteter, der ligeledes vil 
være et indsatsområde i 2019. Et 
fokuspunkt vil bl.a. være at styrke 
synergieffekten mellem vores 
mødegæster og museets genstandsfelt i 
det kommende år, bl.a. i form af oplæg,
kurser og foredrag og ikke mindst vores 
samtalemenuer.

Ud over at betjene museets daglige 
gæster på Torvet har Kantina ligeledes 
bidraget med forplejningen til en lang 
række af arrangementer, da vores 
smukke rum på Torvet og museets 
mange ubenyttede kvadratmeter også 
bruges til møder, konferencer og fester.

Vi har i 2018 således lagt hus til både 
Københavns Kommunes nye borger-
dialogsinitiativ Middag Med Mening, 
middag og reception ifm. konferencen 
”The Eyes and Ears of Power - 
Surveillance, History, and Privacy”, 
som vi arrangerede i fællesskab med 
Københavns Universitet, ligesom 
Smagens Time var her i oktober, hvor 
40 børn fik en madoplevelse for livet. 

Derudover har et utal af møder og 
workshops også fundet sted på 
ENIGMAs matrikel. I begyndelsen af
2018 introducerede vi vores hel- og 
halvdagsmødepakker, der hurtigt viste sig 
at være et populært produkt for vores

18

ANTAL ARRANGEMENTER OG MØDER I 2018   

ARRANGEMENTER I BAGHUSET (81)

ARRANGEMENTER PÅ TORVET (27)

B2B ARRANGEMENTER (90)

B2C ARRANGEMENTER (7)

FORENINGER (11)
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Indtil finansieringen er rejst til den resterende
ombygningsfase, har det været en bevidst strategi at 
aktivere de mange ubrugte kvadratmeter, museet råder 
over. ’Baghuset’ – en tilbygning fra 1981, der indtil for 
nylig var centrum for postsorteringen på Østerbro – 
skal huse det fremtidige museum, men indtil 
ombygningen igangsættes, har vi rådighed over lokaler 
med plads til hhv. 12 og 149 mennesker.



CAFE
–BØRN ER VELKOMNE

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

Kantinas brunchkoncept, der består af 
æstetiske portionsanretninger, er et 
mindre tilløbsstykke hver weekend, og vi 
har i det forgangne år oplevet et støt 
stigende antal gæster i cafeen – ikke 
mindst lokale gengangere.

Vi ved, at det kan være en udfordring at 
finde cafeer, hvor børn og deres forældre 
kan komme. 2018 blev derfor året, hvor 
vi skabte ”Børnehjørnet” – et område i 
cafeen, der særligt tilgodeser 
børnefamiliernes behov, så forældre 

kan nyde deres kaffe uden at skulle 
bekymre sig om, hvorvidt børnenes leg, 
tumlen og farveblyantsspisning kan være 
til gene for cafeens andre gæster. Kantina 
har ligeledes indgået et godt samarbejde 
med Børn i byen Klubben, så Klubbens 
medlemmer altid kan finde et godt tilbud 
i vores cafe.

Det var også i 2018, vi implementerede 
en hyppigere udskiftning af vores 
samtalemenu, der altid er at finde bag 
cafeens menukort. Samtalemenuernes 
formål er at inspirere og give snakken et 
skub, og der er altid spørgsmål til både 
børn og voksne, som tager udgangspunkt 
i begivenheder eller fænomener, man 
kender fra sin hverdag. 

20

I maj opstod ”Børnehjørnet” i vores cafe på Torvet. Her er 
der plads til leg ved bord og på gulv for både børn og voksne, 
og mange børn benytter fx muligheden for at tegne og 
efterfølgende printe deres eget frimærke. 
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