
‘Co-crafting colours’
Et ph.d. projekt der undersøger designpotentialet med mikroorganismer 
udført af Monica Louise Hartvigsen (og et hav af mikroorganismer)



Oversigt
Hvad er mikroorganismer?

Hvorfor er de interessante?

Experiment 1: Bakterier

Experiment 2: Svampe

Potentialer og udfordringer

Er det bæredygtigt?



Kort om mikroorganismer
Mikroorganisme:
Eller mikrobe, er en organisme af mikroskopisk størrelse, som eksisterer I enkelt, 
fler-cellet form eller som en koloni af celler.

Bakterie:
Enkelt-cellet organisme uden genkendelig kerne. De har forskellige former: sfære, 
ovale, pinde eller spiraler. De lever i alle miljøer: jord, vand, organisk materiale og 
dyr. Nedbryder organisk materiale.

Svamp: 
Enkelt eller flere-cellet organisme. De flere-cellede har hyfer som er trådnetværket 
under jorden (også kendt som mycelium). Producerer ofte sporer, der kan være 
med frugtlegemet, som er det vi ser af svampen over jorden. Nedbryder organisk 
materiale. Inkluderer bl.a. mug, skimmel, gær.



Hvorfor er de interessante?
Producerer forskellige produkter heriblandt 

pigmenter (vand uopløselig)

og/eller 

farvestoffer (vand opløselig)

Disse produkter kan bl.a. anvendes til at farve tekstiler



Hvad sker der ude i ’verden’?





Eksperiment 1
Undersøgelser af forskellige jordbakterier, 
der producerer pigmenter

Disse er anvendt til at farve forskellige 
tekstilfibre (uld, bomuld, polyester, silke)

Udført på DSKD



Pseudoclavibacter sp. Shingomonas sp. Serratia sp. Janthinobacterium sp. Pseudoanthrobacter sp.



Pseudoclavibacter sp. Shingomonas sp. Serratia sp. Janthinobacterium sp. Pseudoanthrobacter sp.

Carotenoid Prodigiosin Violacein Indigoidine





















Eksperiment 2
Undersøgelser af forskellige svampearter, 
der producerer farvestoffer

Disse er anvendt til at farve tekstilfibre 
(kun uld)

Udført hos VTT



Chlorociboria aeruginascens Trichoderma reeseiPenicillium purpurogenum



Chlorociboria aeruginascens Trichoderma reeseiPenicillium purpurogenum

Xylindein Azaphilon Bisorbicillinol



Svampe sporer





500C ovn





1000C kogeplade





Potentialer & Udfordringer
Naturfarver og foranderlighed

Lysægtheden
Brugernes mindset/opfattelse

Bred farvepalette

Forskellige fibertyper

‘Et relativt nyt felt’

Mulighed for at matche tekniske løsninger



Er det bæredygtigt?

Svært at konkludere

Potentiale
Handler om hele livscyklus
Er der balance?
Opskalering er altid en udfordring
(GMO)



Tak for jeres tid

Så må der stilles spørgsmål 
og/eller ses på prøver


	‘Co-crafting colours’��Et ph.d. projekt der undersøger designpotentialet med mikroorganismer �udført af Monica Louise Hartvigsen (og et hav af mikroorganismer)�
	Oversigt
	Kort om mikroorganismer
	Hvorfor er de interessante?
	Hvad sker der ude i ’verden’?
	Dias nummer 6
	Eksperiment 1
	�
	Dias nummer 9
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	Eksperiment 2
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	�
	Potentialer & Udfordringer
	Er det bæredygtigt?
	�

