
 
   

 

 

INVITATION TIL PRESSEEVENT 

21. juni 2016 

 
 

 
Oxford University åbner forskningsprojekt på Bornholm 
 
INVITATION: Kom med til åbningen af et nyt banebrydende forskningsprojekt, 
når Oxford University indtager Bornholm i videnskabens navn.  
 
For første gang nogensinde rykker et hold forskere fra Oxford University til Danmark. Det sker med et 
forskningsprojekt, som installerer 30 danske forsøgspersoner i et specialdesignet glashus, hvor de vil blive 
udsat for massive mængder dagslys. Formålet er at undersøge, hvordan søvnmønster, døgnrytme og 
generel sundhed bliver påvirket af dagslys til brug i behandlingen af blandt andet depression, skizofreni, 
Parkinsons og Alzheimers. 
 
Du har muligheden for at deltage i åbningen af forskningsprojektet. Ved en presseevent på Bornholm får du 
mulighed for selv at træde indenfor i det 35 m2 store glashus kaldet ”The Photon Space”, hvor 
forsøgspersonerne én ad gangen skal opholde sig fem dage i træk. Herefter overværer vi starten på selve 
forskningsprojektet, hvor blandt andre neuroforsker Katharina Wulff fra Oxford University vil fortælle om 
studiets vidtrækkende perspektiver. 
 
Foruden lægevidenskaben forventes forskningsprojektet at få stor bevågenhed fra arkitekter, idet 
resultaterne meget vel kan påvirke den måde, vi kommer til at bygge og indrette os på i fremtiden. Også 
turismeindustrien er i fokus, idet glashuset skaber en helt ny mulighed for at være i ét med naturen.  
 
Presseeventen foregår fredag den 1. juli 2016 kl. 10.30 på Green Solution House i Rønne. Der vil være 
mulighed for interview og fotoseancer med alle forskningsprojektets nøglepersoner. Yderligere detaljer 
fremgår af vedhæftede program. 
 
Om The Photon Project  
Den engelske virksomhed Cantifix, der er specialist i glasløsninger, har udviklet et hus udelukkende 
bestående af glas kaldet ”The Photon Space”. Virksomheden har allieret sig med forskere fra Oxford 
University og vil nu undersøge betydningen af påvirkning fra massive mængder dagslys i forhold til blandt 
andet depression, skizofreni, Parkinsons, Alzheimers og diabetes. Forskningsprojektets resultater kan få 
betydning for behandlingen af disse sygdomme såvel som for fremtidens byggemetoder og 
turismeindustrien. Projektet finder sted ved hotel og konferencecentret Green Solution House på Bornholm.  
 
Tilmelding skal ske til Allan Priess Poulsen hos EHRENBERG Kommunikation på telefon 53 70 51 38 eller 
mail ap@ehrenberg-kommunikation.com.  



 
   

 

 
PROGRAM FOR PRESSEEVENT  
”THE PHOTON PROJECT” PÅ BORNHOLM 
 

Dato:  1. juli 2016 
Sted: Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne. 
 
10.30 Velkommen  

v/Trine Richter, direktør for Green Solution House 
 
10.40 Præsentation af forskningsprojektet og dets perspektiver  

v. Katharina Wulff, neuroforsker på Oxford University og overordnet ansvarlig for 
forskningsprojektet 

 
11.00 Forskningsprojektet begynder. Vi får lov selv at bevæge os ind i glashuset kaldet The 

Photon Space og overværer briefingen af den første af i alt 30 forsøgspersoner, der 
lægger krop til studierne om den helbredsmæssige betydning af dagslys.  
V. Joachim Stormly Hansen, projektmanager for The Photon Project i Danmark  

 
11.30 Baggrunden for The Photon Project  

v. Matthew Sharman og Charlie Sharman, Cantifix 
 
11.50 Mulighed for uddybende interview og fotoseancer med alle tilstedeværende 
 
12.30 Let anretning med bornholmske specialiteter i restauranten på Green Solution House for 

dem, der har tid og lyst 
 
Om The Photon Project  
Den engelske virksomhed Cantifix, der er specialist i glasløsninger, har udviklet et hus udelukkende 
bestående af glas kaldet ”The Photon Space”. Virksomheden har allieret sig med forskere fra Oxford 
University og vil nu undersøge betydningen af påvirkning fra massive mængder dagslys i forhold til blandt 
andet depression, skizofreni, Parkinsons, Alzheimers og diabetes. Forskningsprojektets resultater kan få 
betydning for behandlingen af disse sygdomme såvel som for fremtidens byggemetoder og 
turismeindustrien. Projektet finder sted ved hotel og konferencecentret Green Solution House på Bornholm.  
 
Om Green Solution House 
Green Solution House er et bæredygtigt hotel og konferencecenter beliggende i Rønne på Bornholm. Der er 
tale om et verdensførende byggeri, der fokuserer på blandt andet energioptimering, genanvendelighed og 
økologi. Ligeledes fungerer byggeriet som eksperimentarium og udstillingsvindue for bæredygtige og 
avancerede teknologiske løsninger til byggesektoren. Green Solution House er skabt via en renovering og 
udvidelse af det tidligere Hotel Ryttergården. Byggeriet blev i maj 2016 tildelt EU’s miljøpris, der præmierer 
de mest miljøbevidste og bæredygtige virksomheder i Europa. 


