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Centre for Privacy Studies (PRIVACY) blev etableret i 2017 og bedriver tværfaglig forskning i historiske begreber om privathed og
det private. PRIVACY omfatter forskere fra kirkehistorie, arkitekturhistorie, idéhistorie, retshistorie samt socialhistorie og rækker
ud til forskere, som arbejder med aktuelle privathedsproblematikker. Vi udvikler helt nye metoder for tværfagligt forskningssamarbejde. I 2021 var vores primære mål at få vores forskning ud til en bredere kreds af forskere og at bringe studiet af det tidlig
moderne Europa ind i nye forskningskonstellationer.

I 2021 udkom de to første PRIVACY bind. Privacy and the Private in Early
Modern Dutch Contexts er et temanummer af tidsskriftet The Low Countries
Journal of Social and Economic History. Det er redigeret af Natália da Silva
Perez og belyser udvalgte eksempler på privathed i det tidlig moderne
Holland. I sin indledning sætter Dr Perez artiklerne i et bredere perspektiv og
viser, hvordan blikket på privathed er et frugtbar analytisk perspektiv i
socialhistorisk forskning.
Bindet Early Modern Privacy: Sources and Approaches er redigeret af Michaël
Green, Lars Cyril Nørgaard og Mette Birkedal Bruun og udgivet af Brill. Det
indeholder nitten kapitler skrevet af forskere fra en bred vifte af
forskningsfelter, fra estimerede fyrtårne til forskere, der endnu er ved at
etablere sig med nye vinkler på feltet. I indledningen præsenterer Bruun
Centerets forskningsmetode. Begge udgivelser er Open Access, og de
markerer begyndelsen på en bred vifte af kollektive publikationer, der
udkommer i løbet af de næste år.

PRIVACYs forskningsprogram fokuserer på ni europæiske cases. I 2021 understøttede vi dette fokus med
seminarer om enkelt-cases og relaterede temaer samt ved vores store online konference og masterclass Early Modern Notions of Privacy and the Private. Vi bragte imidlertid også vores viden om tidlig moderne europæiske begreber om privathed ind i nye kulturelle sammenhænge. Natacha Klein Käfer leder
vores initiativ Privacy in Latin America I samarbejde med historikere fra Universidade Federal de Santa
Maria i Brasilien. I 2021 materialiserede dette samarbejde sig i konferencen Privacy in Global Perspectives: Approaches and History. Det latinamerikanske perspektiv blev yderligere styrket gennem projektet
PRIVACY BLACK & WHITE, som er et data-drevet projekt om slaveri i Caribien, finansieret af Københavns
Universitet og udført i samarbejde med kolleger fra historie og computervidenskab. Endelig tilføjer vores Marie Skłodowska-Curie stipendiat Nuno Grancho, som kom til PRIVACY i 2021, en indisk dimension
til vores forskningshorisont.

PRIVACY er dedikeret til historisk forskning, men det er vores mål at vise, at forskning i fortiden kan være
en ressource for beskæftigelse med nutiden. I 2021 fortsatte vi med at styrke dette aspekt, opmuntret af
energien i en udløber fra PRIVACY, corona-forskningsprojektet STAY HOME. Vi lancerede Privacy Studies
Journal med en storslået åbningskonference med eksperter i privathed i fortid og nutid, fra romersk kultur
til kunstig intelligens, og med privacy-autoriteter fra FN og EU. Drevet af samme ambition, omend med
mere lokalt fokus, bragte Bruun PRIVACYs forskningsmetode med ind i et samarbejde med Nete Schwennesen (PI, antropologi) og Katherine Ó Cathaoir (jura) om danske plejehjem som private hjem, offentlige
institutioner og arbejdspladser. Selv om disse tiltag er noget helt andet end PRIVACY, inspirerer de os til
at udfordre vores dybe og specialiserede historiske forskning med spørgsmålet ”og hvad så?”

