
Ringen uden perle er
med små guldkugler i
18 karat gult guld,
pris 7.500,-

CORTEZ  

Kira Kampmann og hendes firma
Marc’Harit er eneste forhandler i Europa af
den sjældne saltvandskulturperle Cortez -
perlen. Hun er begejstret for nu at kunne
tilbyde denne perle til danske guldsmede
og designere og smykkeglade mennesker.

Regnbuefarver
Perlen stammer fra det nordlige Mexico,
nærmere betegnet Cortez Havet på
Mexicos vestkyst. Muslingen hedder Pteria
Sterna eller Den Regnbuelæbede Perle-
musling. 

– Kende tegnene ved disse perler er en
yderst intens glans og de helt unikke,

naturlige farver der, som navnet antyder,
spænder over regnbuens farver, forklarer
Kira Kamp mann med glæde. 

– Ved første øjekast har Cortezperlen
en vis lighed med Tahiti Kultur Perlen grun-
det de lidt mørkere farver. Men ved nær-
mere eftersyn ses det dog tydeligt, hvorle-
des de helt unikke farvekombinationer spil-
ler i det tætte perlemor. De fine lag og den
høje kvalitet af perlemoret giver perlen en
uovertruffen gennemskinnelighed – det
der forstås ved en exceptionel god orient.
Når man betragter perlen er den som gen-
nemsigtig.

– Perlerne skinner med en dybde og en

farve   skønhed,
som usædvanligt
for andre saltvandskultur-
perler ofte går over i blålilla, vio-
lette og pink rosa farvetoner.

Den umulige musling
– Pteria Sterna muslingen er fysiologisk
meget anderledes andre perlemuslinger –
Akoya, South Sea og Tahiti mus lingerne –
og den er særdeles svær at pode. Lukke -
musklen er meget stærk, og muslingen
åbner sig ikke efter hverken kort eller lang
tid uden for vand, som vi kender det fra
Tahiti eller South Sea perlemuslingen. Dertil
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De færreste har 

hørt om den. 

Af de, der har, 

mener de fleste, 

at den slet ikke 

kan lade sig gøre. 

Nu viser 

Kira Kampmann, 

at de tager fejl! 

Hun importerer 

Regnbueperlen fra Mexico.

Bacochibambobugten 
i Cortezhavet, hvor 
perlefarmen holder til.

Pteria Sterna – den
regnbuelæbede 
perlemuslingen, som
Cortezperlen dyrkes i. 

Et lille udpluk af høsten – perlas cosecha – fra 2008.
Cortezperlen har sit navn fra Cortezhavet hvor den
dyrkes. Cortez var en spansk conquistador, der var
med til at plyndre havene for deres vidunderlige
naturperler tilbage i 1600-tallet.

– Perledyrkning af Cortezperlen er i proces meget lig 
dyrkning af Tahiti Kultur perlen og South Sea Perlen. 

Det vil sige, at muslingen
skal være omkring tre år 
gammel, før den podes
første gang. Den podes
med en lille kerne og et
stykke væv, og der dyrkes
altid kun én perle ad 
gangen. Herefter ligger
muslingen i omkring to år,
som er tiden for en 
kulturperles dyrking, 
fortæller Kira Kampmann,

der udover at importere perler i sit firma Marc’Harit
også underviser og holder foredrag og arrangementer
om perler.
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Anna Moltke-
Huitfeldts 18 karat
guldringe i forskellige
toner af guld og 
med Cortezperle, 
pris 11.000,-

Cortezperlerne er
mellem 8-10 mm,
med enkelte 11-12
og yderst sjældne 
13-14 mm.

kommer, at skal-
len faktisk er meget

tynd, så forsøger man
at bryde den op, er der

stor risiko for at knække
skallen, og derved kan muslin-

gen ikke længere bruges. 
– Megen af dyrkningshemmeligheden

ligger derfor i overhovedet at få listet mus-
lingen åben, så podningen kan finde sted.
Hertil kommer, at havvandet, de lever i
svinger, i temperatur fra 16 grader om vin-
teren til 30 om sommeren. Det er derfor
yderst vigtigt at vide, hvornår der kan
podes, hvornår muslingerne skal have

hvile, og hvornår der kan høstes. Ikke
underligt at mange derfor mener, at det er
umuligt at dyrke perler i denne musling,
fortæller Kira Kampmann med et smil. 

Bæredygtig produktion
– Der er kun én perlefarm i det nordlige
Mexico, der har taget udfordringen op, for-
klarer Kira Kampmann. Dels for at prøve
kræfter med en så udfordrende opgave,
men i særlig grad for at videreføre histori-
en om Cortezperlen, har tre havbiologer
fra Mexico gennem mange års prøvelser nu
endelig bevist – og det med de allerbedste
resultater – at videreførelsen af denne

naturskønne perle med den helt særegne
farveskala er mulig.

Farmen producerer mellem 2000-4000
perler på et år, hvoraf kun de højeste kvali-
teter eksporteres og produktionen er 100
procent bæredygtig. Dyrkning af Cortez -
perlen har i høj grad medvirket til et stigen-
de antal af naturligt forekomne muslinger i
Cortez Havet, hvor muslingebestanden har
været på grænsen til at uddø grundet den
store jagt på naturperler under den span-
ske occupation. 

www.marcharit.com
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 PERLEN

Der dyrkes ud over perlerne også en del Mabe – da det er noget nemmere
at sikre kvaliteten på disse. Mabe dyrkes ved at implantere en form på mus-
lingens skal (modsat perlen, hvis kerne implanteres i muslingens bløddele).
Efter omtrent samme dyrkningsperiode, cirka to år, åbnes muslingen, og for-
men skæres ud af skallen. Ved Mabe kan muslingen ikke genpodes og lave
en større perle, som det er tilfældet med de kernepodede muslinger.

ANNA MOLTKE-
HUITFELDT

En af de danske smykkedesigne-
re, der har set skønheden i Cortez -
perlerne er Anna Moltke-Huitfeldt.
Hun har skabt en serie perleringe
specielt til Cortezperlerne.

– Ringene er designet til at yde
den bedste præsentation for perlerne, fortæller Anna Moltke-
Huitfeldt. Hver ring kan bruges individuelt eller sammen, i en
„trekant“ eller ved siden af hinanden. Guldet er 18 karat gult
guld, urhodineret hvidguld og en blanding af rosé- og gult guld
– en blanding jeg får lavet specielt, fordi jeg synes, den er smuk
og varm.

www.moltke-huitfeldt.dk

Det er meget sjældent 
at se helt runde perler 
og prisforskellen for barokke
perler til near round (næsten
runde) er betydelig. 

Af Christian Schmidt
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