Højdepunkter
Centre for Privacy Studies (PRIVACY) er rammen om sted-baseret tværfaglig forskning i historiske
begreber om privathed og the private. Centeret omfatter forskere fra arkitekturhistorie, idéhistorie,
kirkehistorie, retshistorie og socialhistorie.
PRIVACY lancerer et nyt forskningsformat, og hele forskningsprogrammet bliver bygget op fra
grunden. Vi har samlet et nyt forskningshold og er gået i gang med at etablere nye tværfaglige
samarbejdsformer og formater for udbredelsen af vores metoder og resultater til et akademisk miljø,
der overvejende er rettet mod individuel forskning. Dette ambitiøse arbejde tog fart i 2018.
Årets højdepunktet var rekrutteringen af forskningsholdets første postdocs og ph.d.-studerende. Vi
fik 173 ansøgninger og gennemførte 35 interviews, hvorefter vi udvalgte ti forskere fra Brasilien,
Danmark, Israel, Italien, Sverige og Tyskland. I udvælgelsen vurderede vi de tekniske færdigheder, som
historisk forskning kræver: sprog (vores kilder er skrevet på dansk, engelsk, fransk, hollandsk, klassisk
græsk, latin, portugisisk, spansk og tysk), palæografisk kunnen og arkiverfaring samt akademiske
meritter. Men vi kiggede også efter forskningsprofiler, som er klar til at løfte den store opgave det er at
samarbejde tværfagligt inden for felter, hvor individuel forskning er den generelle norm, og
forskningsuddannelsen er målrettet efter denne norm. Det kræver mod, intellektuel smidighed og en
akademisk generøsitet, der sætter os i stand til at dele ideer, indsigter og resultater på en måde, der
udnytter disciplinernes forskellighed og den tværfaglige dynamik optimalt.
De første PRIVACY forskere ankom i april, og 1. september var hele holdet samlet og klart til at
lancere de første fire forskningsgrupper: Amsterdam (17. årh.), København (1500-1800), Versailles
(1682-1715) og Westminster (1558-1603). Vi brugte årets sidste måneder til at etablere en række
kollaborative forskningsformater, som er velegnede til at generere den form for indsigt, som er kernen i
historiske privathedsstudier. Forskningsgruppemøder er rammen om det stadig arbejde med at
opdage og analysere begreber om privathed og det private i de historiske cases såvel, og her foregår
også forberedelsen af fælles konferencepræsentationer og publikationer. Learning Together Seminars
for hele gruppen skaber tværfaglig bevidsthed og forskningskreativitet. Her skiftes vi til at præsentere
kildemateriale fra vores respektive felter; vi arbejder sammen om stoffet, og ved brug af vores
forskellige metoder og ekspertiser opnår vi nye indsigter sammen. I vores Challenge Seminars bygger
vi bro mellem fortid og nutid. Disse seminarer er et offentligt og eksperimenterende forum, hvor
PRIVACYs forskningshold udveksler viden med forskere, som arbejder med moderne privathedsproblematikker. Vi indledte dette nye og lovende format med to seminarer i 2018 om hhv.
privatøkonomi og biomedicinsk lovgivning.
Udvekslingen mellem historiske og nutidige privathedsbegreber var også kernen i et forløb på
kandidatprogrammet Spatial Design på Arkitektskolen (KADK), hvor 70 arkitektur- og
designstuderende arbejdede med Privacy in temporary accommodation med udgangspunkt i to
PRIVACY cases, Amsterdam og København. Viden om tidlig moderne privathed inspirerer de
studerende til kritisk refleksion over privathed og sted-specificitet i samtidsdesign. Kurset omfattede
en studietur til Amsterdam med besøg på historiske steder og forelæsninger ved PRIVACY forskere.
Det udmøntede sig i 16 rumlige modeller, der udforsker privathedsaspekter i skala 1:10. Modellerne
blev udstillet på KADK og BLOX, og et udvalg bliver præsenteret ved PRIVACYs åbningskonference i
Videnskabernes Selskab i april 2019.

Illustrations

Illustration 1: Learning Together Seminar on plans of Versailles
Caption: The Learning Together Seminars are central in PRIVACY’s interdisciplinary collaboration. For example,
the architectural group invited us to plot ceremonial and private routes within the castle of Versailles. This
exercise elicited exchanges regarding the ways in which notions of privacy are affected by issues related to space,
access, movement, hierarchy and ornament.

Illustration 2: Privacy in temporary accommodation at the KADK
Caption: Students pondering models resulting from the course Privacy in temporary accommodation in the MA
programme Spatial Design at the School of Architecture. The models were exhibited at the School of Architecture
and Blox, Copenhagen.

