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Centre for Privacy Studies (PRIVACY) bedriver tværfaglig forskning i historiske begreber om privathed og det private (1500-1800). Cente-
ret blev oprettet i 2017. Det omfatter forskere fra kirkehistorie, arkitekturhistorie, idéhistorie, retshistorie samt socialhistorie og rækker ud 
til forskere, som arbejder med aktuelle privathedsproblematikker. Vi har bygget vores forskningsprogram op fra grunden og etablerer helt 
nye samarbejdsformer. I 2020 udvidede vi disse bestræbelser væsentligt – ikke mindst som reaktion på corona-krisen.  
 

 

 
I 2020 var Lee Palmer Wandel på forskningsophold hos os i tre måneder. Wandel er Professor i History ved Univer-

sity of Madison-Wisconsin og verdensførende ekspert i tidlig modern religiøs kultur, og hun beskriver sit møde 

med PRIVACY på denne måde (oversat fra engelsk): 

 

Jeg mødte et unikt og levende fællesskab af forskere fra forskellige fagfelter, som 

indgår i en stadig forskningsudveksling, som fik os alle til at vokse som forskere. Mit 

eget arbejde blev fuldstændigt ændret. […] Bruun has udtænkt, udført og næret et 

fællesskab, som i min erfaring er unikt. […] De lærer af hinanden, og deres arbejde 

er blevet tværfagligt på en frugtbar måde, fordi de har lært nye måder at stille 

spørgsmål på og nye måder at forstå det forhold mellem person, lovgivning og rum, 

som er grundlaget for studiet af privathed, Centerets fokus. […]. Jeg fandt et aka-

demisk hjem på Centeret og indledte samtaler der, som jeg håber vil vare livet ud. 

Det er et magisk sted, hvor nye spørgsmål åbner vores forskning i nye retninger.  

 

I det forgangne år er vi blevet anerkendt som forskningsfællesskab, men også som individer. Flere PRIVACY-for-

skere har opnået international hæder. For eksempel blev Anni Henriksen udvalgt til at modtage et Digital Huma-

nities scholarship fraThe Renaissance Society of America, Bastian Vaucanson modtog et EliteForsk-rejsestipen-

dium fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Johannes Ljungberg blev udpeget som chefredaktør for Nordic 

Journal for Eighteenth-Century Studies, Michaël Green blev valgt ind i Royal Historical Society, og Paolo Astorri 

vandt RefoRCs årlige bogpris. 

 
 

Vest Europa er vores primære forskningsfokus, men I 2020 udvidede vi vores horisont. Natacha Käfer lancerede 

online seminar serien Privacy in Latin America med kolleger fra Universidade Federal de Santa Maria, Brasilien, og 

vi modtog en netværksbevilling fra Undervisnings- og Forskningsministeriet til at udvikle samarbejdet. Vores Chal-

lenge Seminar om Privacy in an African Context fokuserede på spændingen mellem begreberne privacy og ubuntu. 

Den slags indsigter skærper forståelsen af vestlige særegenheder og udfordrer vores eurocentriske perspektiv. 

 
 

PRIVACY bedriver historisk forskning, men det er vores ambition at vise, at forskning i 

fortiden kan være en ressource i omgangen med nutidens store spørgsmål. Da corona 

ramte, reagerede PRIVACY-forskerne med indsigtsfulde analyser af fortid-nutid per-

spektiver på sundhed, fortrolighed og fællesskab med privathed som en linse på vores 

forskningsblog. Det inspirerede en mere målrettet indsats, og 1. september søsatte vi 

projektet STAY HOME: Hjemmet under coronakrisen – og efter, som er finansieret af en 

bevilling på 6,1 mio. kr. fra Carlsbergfondet. Projektet bygger på indsigter fra PRIVA-

CYs tværfaglige forskning i zoner og tærskler og i, hvordan de formes af samfundsfak-

torer som fx sundhedskriser. Projektet ledes af Mette Bruun og omfatter forskere fra arkitektur, familiestudier, 

teknologistudier og teologi såvel som syv PRIVACY forskere, som bidrager til studiet af corona-krisens effekter 

med et historisk privatheds-perspektiv. 
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