
 

 
ÅRETS HØJDEPUNKTER 
Siden 15. september 2017 har vi været optaget af etablering og rekruttering.  
 
Etablering 
PRIVACY har etableret sig i nye lokaler og har konsolideret sin institutionelle tilknytning. Tre 
PRIVACY kerneforskere er blevet udnævnt til professorer det forløbne år: Mette Birkedal Bruun 
blev udnævnt til professor i kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 
(TEO) (juli 2017), Peter Thule Kristensen blev udnævnt til professor og leder af programmet 
Spatial Design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering, Arkitektskolen (KADK) (aug. 2017), og Helle Vogt er blevet udnævnt til professor i 
retshistorie ved Det Juridiske Fakultet, KU (JUR) (pr. apr. 2018). Disse udnævnelser styrker den 
stadige udveksling mellem Centerets tværfaglige program og forskning samt uddannelse ved de 
involverede institutioner.  
 PRIVACY åbnede 1. november. Efter en kort rundtur i lokalerne, som ligger i en separat længe 
på TEO, var der indvielse med taler af dekan Kirsten Busch Nielsen, rektor for KU Henrik C. 
Wegener og Grundforskningsfondens formand Liselotte Højgaard samt en præsentation af 
forskningsprogrammet ved Centerleder Mette Birkedal Bruun. 
   
Rekruttering 
Vi har udvalgt den første generation af forskere: tre ph.d.-studerende og syv postdocs inden for 
de fire kernefelter: arkitekturhistorie, idéhistorie, kirkehistorie og retshistorie. Disse forskere 
kommer til at spille en central rolle i definitionen af Centerets akademisk ethos og praksis, så det 
har været afgørende at udvælge folk, der kan løfte den opgave. PRIVACYs forskningsprogram 
adskiller sig væsentligt fra hovedparten af den forskning, der bedrives i de fire kernefelter, hvor 
kollaborativt og tværfagligt arbejde er usædvanligt. Mest nyskabende er imidlertid den sted-
baserede tilgang. I de fire fagfelter vælger forskere som regel selv deres forskningsemner, men på 
PRIVACY bryder vi med dén norm ud fra grundtanken om, at en fælles forskningsgenstand styr-
ker den tværfaglige integration, så forskningsholdet skal undersøge privathedsbegrebet gennem 
en analyse af elleve historiske cases: på forhånd definerede steder i bestemte tidsrum.   
 Det er afgørende, at forskningsholdets medlemmer forstår denne forudsætning og er i stand til 
at arbejde systematisk og dynamisk med den. For at informere og inspirere potentielle ansøgere 
holdt vi i oktober et todages rekrutteringsseminar (inspireret af UrbNet). Der var over 70 ansø-
gere, og 44 forskere fra 16 lande blev udvalgt til at deltage i et yderst vellykket seminar med præ-
sentation af forskningsprogrammet og information vedr. ansøgningen. Vi fik 173 ansøgninger til 
de opslåede stillinger og gennemførte 35 interviews med et stærkt felt af udvalgte kandidater. I 
midten af februar valgte vi ti fremragende nye kolleger fra Brasilien, Danmark, Israel, Italien, 
Sverige og Tyskland, som nu er på vej.  
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