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En Tahiti perlekollektion på 220 perler, et lejet værelse som
hjem og kontor, og på cykel i snestorm; det var Marc’Harit for
ti år siden. Sidenhen er der kommet mange flere perler til,
cyklen bruges nu mest i privaten, og værelset er skiftet ud med
et showroom i centrum af København.
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10 år med
premium quality
Marc’Harit

Kira Høg Kampmanns drøm om at arbejde med den „sorte“ perle blev vagt, da
hun på en sejlads over Stillehavet havde sit
første møde med Fransk Polynesien. Et ti
dages ophold på en perlefarm skabte en
udpræget fascination af samspillet mellem
naturens evne til at skabe de smukkeste
perler – og menneskets evne til at hjælpe
processen igang og beskytte det naturlige
miljø.
Det blev Kiras mål at være bindeled
mellem Tahiti og Skandinavien og udbrede
viden og kendskab til den, i Norden på det
tidspunkt, endnu ukendte Tahitiperle. Hun
vendte derfor tilbage til Fransk Polynesien
og for at arbejde og uddanne sig i to år på
Tahiti.
– Ved manuelt at vurdere og gradere
tusindvis af perler lærer man perlerne at
kende. En erfaring, der er nødvendig,
og som giver et skarpt øje, fortæller Kira.
Med et job hos promotion
organisationen GIE de
Tahiti og studier i lagunernes marineliv opnåede hun en specialviden, der er grundpillen i hendes virksomhed Marc’Harit, som

hun startede hjemme igen i 2003. Fra den
første kollektion på 220 Tahiti kulturperler
udviklede sortimentet sig hurtigt til i lige så
stor grad at omfatte de smukke hvide
South Sea såvel som de at helt unikke Gold
South Sea.
Introduktion af specialiteter
Sammen med disse kollektioner, ser Kira
det som en udsøgt fornøjelse, og nærmest
en pligt, at introducere branchen og forbrugerne til mange andre af de specielle og

Facetteret Tahiti
kulturperle colliers
Ved facettering af Tahiti perlerne
opnås en helt unik synsmæssig
effekt. Grundet Tahiti perlens store
farvespænd opleves en fantastisk
dybde, hvor de indre lag af perlemor
bliver synlige gennem den
facetterede overflade.

Kira Kampmann i sit lejede værelse
i 2003, der både var hendes hjem og
kontor. Ny boremaskine er netop købt
og afprøves!

ypperlige produkter, naturen kan frembringe. For eksempel naturperlen Conch,
Cortezperlerne fra Mexico, graverede perler eller facetterede Tahiti og South Sea.
Også ubehandlede ædelsten i topkvalitet
introduceres til de nysgerrige.
– Helt fra starten har filosofien været at
forhandle perler, der blev til under ordnede forhold, både i henhold til
miljø og mennesker. Kun ubehandlede perler skulle forhandles hos Marc’Harit, siger
Kira.
Denne filosofi holder ved
i dag, og med perleindustriens øgede fokus på netop
bæredygtighed, er størstedelen
af kollektionerne hos Marc’Harit
idag certificerede bæredygtige.
I 2010 tog Marc’Harit udbredelsen af viden et skridt længere.
De første dybdegående
perlekurser blev afholdt,
ligesom events og
foredrag arrangeres
for guldsmedebutikkens ansatte og
deres kunder.
marcharit.com
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Marc’Harits
showroom i
København, hvor
Kira Kampmann
graderer perler.
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Efter ti år er Marc’Harit vokset til at være
en af de største leverandører i Nordeuropa,
og er nu også på vej ud i resten af Europa.
Inhorgenta Messen i München er seneste
tiltag i målet at dele et unikt produkt, kvalitet og bæredygtighed med branchen og
forbrugerne. I hele 2013 vil 10 års jubilæet
blive markeret og kan følges blandt andet
på Facebook.
– Hos Marc’Harit takker vi alle vores
entusiastiske kunder for de første ti år, og
ser frem de næste mange år i selskab med
jer og de eksklusive perler! lyder det fra
Kira Høg Kampmann.
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Foto:
Iben Kaufmann,
Per Janus og
Kira Kampmann.

QUEEN CONCH
Den store konkylie, Queen Conch
(Strombus giga), som vokser naturligt
i Carribien. Konkylien høstes hoved
sageligt for dens fine kød, som er en
yndet spise i øhavet. Kun een ud af
10.000 konkylier bærer en perle.
Modsatte side: Tre natur Conch
perler med den karakteristiske
flammestruktur.

Marc’Harit messestand 2012. Guldsmed Louise
Degn udstillede en smykkekollektion med bæredygtige Avaiki perler fra Cook Islands. Avaiki
perlerne forhandles hos Marc’Harit.

